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“Lá no tempo em que nasci, logo aprendi assim: cuidar do outro é cuidar de 

mim, cuidar de mim é cuidar do mundo” 

Ray Lima 



RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a contribuição do Pronto Socorro 

Energético Hospitalar para a saúde laboral dos profissionais de um hospital geral 

em Mossoró-RN, e avaliar a presença de danos físicos, psicológicos e sociais 

relacionados ao contexto de trabalho. Trata-se de uma pesquisa de métodos 

mistos, realizou-se um estudo transversal e uma pesquisaação. Os dados 

quantitativos foram coletados por meio da Escala de Avaliação dos Danos 

relacionados ao Trabalho; os dados qualitativos foram obtidos a partir de grupo 

focal e questionário estruturado. A pesquisa foi realizada no Hospital Regional 

Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia, no município de Mossoró-RN, cujo público 

alvo da pesquisa foram os profissionais da referida instituição, totalizando 205 

participantes. Os resultados apontaram danos significativos à saúde 

relacionados ao trabalho, principalmente no domínio físico, com destaque para 

os danos osteomusculares, seguido de domínio psicológico e social. Os 

participantes da pesquisa relatam melhorias na vida pessoal e no ambiente de 

trabalho após a implantação do Pronto Socorro Energético Hospitalar. As 

práticas integrativas no ambiente de trabalho hospitalar promovem saúde aos 

profissionais, de maneira integral, bem-estar e equilíbrio entre mente, corpo e 

espírito, repercutindo em um trabalho em equipe mais harmônico. 

 Descritores: Terapias complementares; Saúde do trabalhador; Riscos 

ocupacionais; Hospital geral. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to evaluate the contribution of the Hospital Energy First 

Aid to the occupational health of professionals of a general hospital in Mossoró-

RN, and to evaluate the presence of physical, psychological and social damages 

related to the work context. It is a mixed method research, a cross-sectional study 

and an action research. Quantitative data were collected through the Work-

Related Damage Assessment Scale, qualitative data were obtained from a focus 

group and structured questionnaire. The research was carried out at Dr. Tarcísio 

de Vasconcelos Maia Regional Hospital, in the municipality of Mossoró-RN, 

whose target audience was the professionals of the institution, totaling 205 

participants. The results showed significant work-related health damage, 

especially in the physical domain, especially musculoskeletal damage, followed 

by psychological and social domain. Survey participants report improvements in 

personal life and work environment after the implementation of the Hospital 

Energy First Aid. Integrative practices in the hospital work environment promote 

health to professionals, integral well-being, well-being and balance between 

mind, body and spirit, resulting in a more harmonious teamwork. 

 KEYWORDS: Complementary therapies; Occupational health; Occupational 

risks; General hospital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Práticas integrativas e complementares em saúde 

Nós sentimos o verbo pujante do coração da cultura que toca a alma 
da saúde coletiva e o verbo se faz tecnologia leve de vivências e 
novas práticas e a tecnologia dialoga e interage em movimento de 
atenção e cuidado. (Elias J. Silva) 

A expressão Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) é um 

termo que identifica o que a Organização Mundial de Saúde denomina de 

Medicina Tradicional Complementar. Esta se refere à união de práticas e 

conhecimentos em saúde que buscam estimular processos naturais de 

promoção, recuperação da saúde e prevenção de danos, numa relação de 

fatores físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais. As PICS priorizam o 

olhar ampliado, a escuta acolhedora, estabelecimento do vínculo terapêutico e 

da integração do indivíduo com o meio ambiente, articulando mente, corpo e 

espírito (BRASIL, 2006; OMS, 2013; ANDRADE, 2010).  

Essas terapias constituem um novo campo de atuação na atenção à saúde, 

tendo alicerçado seu espaço junto às práticas de saúde. Os saberes das 

tradições culturais, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), medicina ayurveda, 

entre outras, são utilizadas como recursos terapêuticos. Tais recursos buscam 

estimular os mecanismos naturais de promoção e recuperação da saúde e 

prevenção de agravos por meio de tecnologias leves, eficazes e seguras e 

romper com o olhar reducionista, promovendo a escuta acolhedora, as relações 

proximais, e um novo olhar para o cuidado (GOMES; 2017, BRASIL, 2012). 

A medicina tradicional e complementar é amplamente utilizada em todo o 

mundo. Na Conferência Internacional sobre Medicina Tradicional realizada em 

fevereiro de 2013, a diretora-geral da OMS, Dra. Margaret Chan declarou que 

(...) “para milhões de pessoas, os tratamentos tradicionais e o uso de 

medicamentos naturais representam a principal fonte de cuidados de saúde (...). 

Além disso, é culturalmente aceito e muitas pessoas confiam nele. A medicina 

tradicional também é destacada como um meio de lidar com o aumento 
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incessante de doenças crônicas não transmissíveis”. Independentemente das 

razões pelas quais recorrem à medicina tradicional, é percebido que o interesse 

tem aumentado, e seguramente irá continuar a se disseminar e prevalecer em 

todo o mundo (OMS, 2013). 

Historicamente, mesmo com a predominância da prática biomédica, foi no 

final do século XX que as PICS emergiram fortemente na oferta nos sistemas de 

saúde e uso pela população, se destacam e cada vez mais ganham espaço e 

representatividade na medicina ocidental. A OMS começou a incentivar a prática 

da Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa com foco na Atenção 

Primária à Saúde no final dos anos de 1970, com a Primeira Conferência 

Internacional de Assistência Primária em Saúde, Alma Ata que ocorreu na 

Rússia em 1978 (OMS; 2002, MONTEIRO; 2012).   

Em 2002, a OMS com base no documento “WHO Traditional Medicine – 

definitions” apoia a realização das práticas alternativas nos seus países 

membros, direcionando diversos benefícios, como o baixo custo e a alta 

efetividade. Priorizando a implementação de políticas para o desenvolvimento 

da Medicina Tradicional, designando preceitos de segurança, eficácia, 

qualidade, uso racional, acesso e orientações pelas quais as práticas da 

Medicina Tradicional Chinesa, acupuntura, devem ser utilizadas por seus países 

membros (OMS, 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula o uso da Medicina 

Tradicional/ Medicina Complementar nos sistemas de saúde de forma integrada 

às técnicas da medicina ocidental moderna, em seu documento “Estratégia da 

OMS sobre Medicina Tradicional 2014 - 2023”, preconiza o desenvolvimento de 

políticas observando os requisitos de segurança, eficácia, qualidade, uso 

racional, acesso, autonomia e atenção centrada no ser (OMS; 2013). 

A legitimação e institucionalização das práticas complementares no Brasil 

teve início nos anos de 1980, principalmente, após a descentralização, 

participação popular e crescimento da autonomia, promovidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Apesar de forma implícita, a importância das PICS foi 
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discutida no Relatório da 8º Conferência Nacional de Saúde, que possui 

protagonismo como referência histórica na incorporação dos cuidados integrais 

em saúde no SUS, visto que, apoiada pela Reforma Sanitária, foi deliberado no 

relatório final da referida conferência a  “introdução de práticas alternativas de 

assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário 

o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida” (BRASIL, 1986). 

Em 2006 foi instituída a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PNPIC) objetivando a implementação das PICS no 

SUS com vistas no cuidado integral e humanizado, ampliando possibilidades 

para um novo olhar para o processo do cuidar. Esta portaria contempla ações 

em cinco áreas: Homeopatia, Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, 

Antroposofia, Fitoterapia e Termalismo (BRASIL, 2006).  

Em 2017, por meio da portaria nº 849 de 27 de março de 2017, foram 

incorporadas 14 práticas (arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, 

meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, 

reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga) à PNPIC. Como resultados 

dos avanços das PICS no SUS referimos a Portaria n° 702, de 21 de março de 

2018 que vem para incluir novas atividades (apiterapia, aromaterapia, 

bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, 

imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais), atualmente 

disponibilizando um total de 29 práticas integrativas (BRASIL, 2017; BRASIL, 

2018). 

O Rio Grande do Norte publicou em julho de 2011 a sua Política Estadual 

de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC/RN) por meio da publicação 

da portaria GS/SESAP nº 274/11. No município de Natal-RN destaca-se as 

atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Práticas Integrativas e 

Complementares- LAPICS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O Laboratório nasceu como projeto de extensão e em 2016 foi 

transformado em unidade administrativa, funciona como um espaço terapêutico 

humanescente que possibilita ações de atenção, ensino, pesquisa e extensão e 



 

 

19 

oferece serviços de PICS aos usuários do SUS e servidores da UFRN 

(SAMPAIO et al, 2017). 

O município de Mossoró vem nos últimos anos ganhando 

representatividade no campo das PICS. Em maio de 2019, a Secretaria 

Municipal de Saúde instituiu as diretrizes da Política Municipal de Práticas 

Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde – SUS do município 

de Mossoró, que se vincula às áreas de Promoção da Saúde, Atenção Básica, 

Atenção Especializada, Saúde do Trabalhador, Gestão do Trabalho e Educação 

em Saúde. 

No mesmo período da implantação da política, ocorreu o I Fórum Municipal 

de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Com o tema “As Práticas 

Integrativas e a Multidimensionalidade do Cuidado no SUS”, o encontro foi 

idealizado para fortalecer e discutir as PICS tanto no âmbito Municipal quanto no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Tais práticas promovem a autonomia, 

autoconhecimento e suas relações políticas, culturais e sociais e possuem como 

objetivo primordial a atenção integral à saúde dos indivíduos. 

Ciente da complexidade do ser humano e da interferência da cultura, dos 

sentimentos e das emoções no seu cotidiano em desenvolvimento, veio a 

possibilidade de adotar a concepção de “humanescência”. A humanescência é 

a propensão natural dos seres humanos de emanar energia quando 

experienciam situações e emoções que permitem a transmissão de um fluxo 

energético multidirecional e multifocal para si, para os outros e para o espaço ao 

redor. Todos os indivíduos possuem a capacidade de humanescer, entretanto a 

forma de ser e estar no mundo vai definir a qualidade e quantidade de seu fluxo 

energético. Promover humanescência é “estimular o espírito sonhador, sensível 

e criativo, possibilitando o fluir da luz interior de cada subjetividade singular”. 

Desse modo “a vida humana é uma gradativa tomada de consciência de seu 

verdadeiro ser, de sua realidade mais profunda”. Essa percepção da consciência 

dá sentido à vida, e permite uma evolução que gera novos aprendizados e 

resultantes mudanças (CAVALCANTI; 2008, CAVALCANTI; 2006, SAMPAIO; 

2010) 
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Nessa perspectiva, a inserção das PICS no SUS determina uma ação de 

expansão do acesso e otimização dos serviços, no intuito de permear a 

integralidade da atenção à saúde.  As terapias complementares colaboram para 

promoção da saúde, principalmente pelo fato de constituírem uma nova 

concepção do ser, em que se enfatiza a perspectiva holística e o 

autoconhecimento, com impactos na vida dos sujeitos (BRASIL, 2006). 

A utilização das PICS no cuidado em saúde mostra-se efetiva, pois além 

dos benefícios já conhecidos e comprovados cientificamente, atua na relação 

profissional e usuário como elemento fundamental da terapêutica; uso de 

ferramentas simples, de baixo custo com tecnologias leves, permite maior 

protagonismo do indivíduo dentro do processo saúde-doença e controle das 

ações e práticas que afirmam como cenário central a saúde e não a doença. 

Deste modo, evidenciando saberes e racionalidade médicas de base tradicional, 

agregando conhecimento as estratégias diagnóstico/terapêuticas e favorecendo 

o pluralismo médico (LUZ, 2004; LUZ, 2005). 

No ano de 2017, cerca de 1,4 milhão de procedimentos individuais foram 

registrados como práticas integrativas e complementares pelo SUS, porém a 

estimativa anual é de 5 milhões de procedimentos se acrescidos os 

atendimentos coletivos. A acupuntura tem sido o método mais utilizado no SUS, 

com aproximadamente 707 mil atendimentos realizados em 2017. Além da 

ampla disseminação das terapias, cerca de 30 mil profissionais foram 

capacitados na área em 2017. O ministro da saúde atuante na época da 

expansão do programa em 2018, Ricardo Barros, afirmou que o Brasil é o país 

que oferece mais suporte a essa modalidade: "Somos, agora, o país que oferece 

o maior número de práticas integrativas disponíveis na atenção básica. O SUS 

financia esse trabalho com a transferência para os municípios, e nós passamos 

então a caminhar um pouco na direção do fazer e não cuidar da doença” 

(BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). 
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NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 

SAÚDE (NUPICS) 

Escuta, escuta, o outro a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro 
faz bem. (Ray Lima) 

Diante do papel social da universidade, visando atitudes e ações 

transformadoras, foi instituído no ano de 2018 de forma pioneira no Estado, o 

Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (NUPICS) vinculado ao 

Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) em Mossoró-RN. O NUPICS realiza ações voltadas para o 

fortalecimento e a legitimação de novas práticas humanescentes em saúde nos 

seus diversos cenários e está alicerçado no contexto do conceito ampliado de 

saúde, e uma nova cultura do cuidado visando a integralidade aborda, portanto, 

a indissociabilidade das questões físicas, psicológicas, mentais, sociais e 

espirituais (NELSON, 2019). 

O NUPICS promove espaços que dialogam aproximam de forma ativa, e 

articulada, a universidade com os diversos setores da sociedade, buscando o 

exercício contínuo da empatia, mudança da cultura do cuidado, compreensão e 

exercício do conceito ampliado de saúde bem como um processo formativo 

humanescente, conduzindo as atividades de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar, incentivando um ambiente harmonioso 

enaltecendo a importância do senso de equipe (NELSON, 2019). 

Como núcleo extensionista, o NUPICS possui como objetivos iniciais: 

fortalecer a formação baseada na atenção à saúde promovendo uma nova 

cultura do cuidado; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

implantação, implementação e divulgação de ações em PICS, bem como 

fortalecimento de iniciativas existentes (NELSON, 2019). 

O NUPICS está alicerçado no conceito ampliado de saúde, no princípio da 

salutogênese no olhar humanescente, visando uma nova cultura do cuidado 

integral, articulando, portanto, as dimensões físicas, psicológicas, sociais e 
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espirituais por meio de três projetos articulados que serão descritos ao longo do 

texto.  

O conceito de Salutogênese foi criado pelo pesquisador Aaron Antonovsky 

no ano 1979 para identificar as forças que produzem saúde, divergindo do 

fenômeno da patogênese, caracterizado como propulsor das doenças. A 

salutogênese está pautada no princípio do “senso de coerência”, um estado de 

bem-estar pleno com o meio e consigo mesmo, possibilitando uma vida mais 

leve. É considerada na literatura da área da saúde como uma nova abordagem 

para a promoção da saúde, na qual busca compreender o que gera a saúde das 

pessoas. Antonovsky chamou de ‘senso de coerência’ o fundamento da 

salutogênese. O autor descreveu como “uma sensação de orientação global, 

sentimento dinâmico de autoconfiança, gerado no meio interno e externo, que 

forma um ambiente saudável, de alta probabilidade de êxito na vida” 

(ERICKSSON; LINDSTROM, 2005, MARÇAL et al, 2018).  

No ano de 2018, o NUPICS realizou o I Simpósio Regional de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde e o II Encontro Integrativo de 

Enfermagem. Estes eventos configuraram-se em um espaço de olhar múltiplo, 

de partilhas de experiências e desenvolvimento humanescente do vínculo 

terapêutico. Proporcionaram a integração do ser humano com o meio ambiente, 

valorizando e articulando saberes populares, cultura e ciência, estabelecendo a 

conexão da visão ampliada do processo saúde-doença onde o cuidado é 

centrado no SER. 

Em maio de 2019, junto com o lançamento da Política Municipal de PICS 

houve o lançamento do primeiro livro sobre as experiências do NUPICS/UERN 

intitulado “Práticas integrativas e o cuidado humanescente em saúde”. Nesta 

obra estão contidas as experiências exitosas das atividades desenvolvidas pelo 

núcleo, como também reúne evidências científicas de diversas terapias 

complementares no âmbito da saúde. 

Com a proposta de articular e fortalecer ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social e cidadania, a equipe de profissionais, acadêmicos e 



 

 

23 

voluntários membros do NUPICS atua, como mencionado anteriormente, por 

meio de três grandes projetos que atuam como espaços de pesquisa, sendo 

eles:  Ambulatório Integrativo, tratase de um espaço cujos atendimentos em 

PICS são individuais, diários e gratuitos, tendo como público-alvo a comunidade 

acadêmica bem como a população em geral, onde pode-se destacar membros 

dos grupos de ostomizados, crianças portadoras da síndrome congênita do Zika 

vírus e suas genitoras, como também portadores de Parkinson, entre outros. 

Importante referir que este núcleo atua também como espaço de pesquisa cujos 

atendimentos ocorrem por encaminhamentos, chamamentos públicos, ou 

demanda espontânea com contato disponível para agendamento.  

O Espaço Meditativo atua com grupos realizando práticas meditativas e 

contemplativas, vivências lúdicas integrativas e práticas corporais 

transdisciplinares, dispõe de ambiência humanescente e acolhedora, com 

periodicidade semanal.  

O terceiro projeto diz respeito ao Pronto Socorro Energético Hospitalar 

(PSEH), o qual deu origem a esta dissertação. Nesta proposta as PICS são 

inseridas no contexto da saúde do trabalhador, e as práticas são realizadas no 

Hospital regional Tarcísio Maia (HRTM) com os servidores do referido hospital. 

O PSEH atua em parceria com Núcleo de Assistência à saúde e segurança do 

Trabalhador (NASST) e Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HRTM 

(NELSON, FRANÇA, 2018). 
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PRONTO SOCORRO ENERGÉTICO HOSPITALAR 

Se cuido um pouco de tudo, de mim, de mim quase nada; eu preciso 
me incluir, é hora de me amar; é sabido, viver é bom, viver é bom pra 
quem sabe amar. (Ray Lima)  

O HRTM configura-se um hospital de grande porte, referência pra região 

do Alto Oeste. De acordo com o levantamento documental do NASST do HRTM 

foi detectado alto índice de absenteísmo dos trabalhadores. No ano de 2017 

foram registrados 1281 atestados médicos validados entre os servidores da 

instituição, com média mensal de 106,75. Neste sentido percebeu-se a 

importância da implementação de um projeto com vistas a saúde do trabalhador, 

que trouxesse em sua essência a promoção da saúde e permeasse vivências 

exitosas no ambiente laboral. 

Diante dos dados supracitados, deu-se início em junho de 2018, de forma 

pioneira em âmbito nacional, o PSEH, vislumbrando a saúde do trabalhador por 

meio das PICS.  No PSEH são ofertadas práticas integrativas diariamente, em 

sistema de escala, sendo disponibilizadas as práticas de auriculoterapia, terapia 

com cristais radiônicos, reiki, meditação, cromoterapia, ventosaterapia, 

massoterapia, terapia com florais, aromaterapia e hipnoterapia. A seleção da 

prática ocorre após avaliação energética realizada pelo terapeuta, todos os 

dados são registrados em prontuários específicos, que traz questionamentos da 

MTC e contém questões referentes a queixa principal, história da doença atual, 

medicações em uso, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, sinais 

vitais e exame físico, assim como plano terapêutico. Os atendimentos se dão por 

demanda espontânea, realizadas na sala do PSEH. A seguir serão abordados 

os conceitos e especificidades das práticas realizadas. 
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Figura 1. Espaço disponibilizado para realização das PICS no PSEH 

 

Figura 2. Sala do PSEH no HRTM 
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Figura 3. Prática de massoterapia e ventosaterapia no PSEH 

 

 

Figura 4. Prática de cromoterapia no PSEH 
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Figura 5. Espaço meditativo no PSEH 
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Figura 6. Primeira sessão de auriculoterapia no PSEH 

AURICULOTERAPIA 

A auriculoterapia é uma terapêutica que utiliza o pavilhão auricular como 

um microssistema para de proporcionar a homeostasia psicossomática e 

regulação energética dos meridianos, além de promover analgesia, prevenção e 

alívio de sintomas a partir de estímulos em pontos específicos, agindo sobre os 

sistemas fisiológicos (TOLENTINO, 2016).  A origem da auriculoterapia é 

desconhecida e os chineses, persas e egípcios se atribuem em relação a sua 

criação, porém acredita-se que foi na China onde essa técnica primeiro se 

desenvolveu juntamente com a acupuntura sistêmica, que é, atualmente, uma 

das técnicas terapêuticas orientais mais conhecida e utilizada no mundo 

(FERREIRA, 2010).  

Relatos indicam que no Antigo Egito, mulheres usavam pontos específicos 

no pavilhão auricular como forma de anticoncepção. Os Turcos no Século III 

queimavam pontos nas orelhas para o tratamento de várias doenças. Foi apenas 
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em meados dos anos 50 que o médico francês Paul Nogier associou a imagem 

da orelha a um feto de ponta cabeça e, realizou um mapeamento mais preciso 

de cerca de 30 pontos auriculares, surgindo assim a escola francesa de Nogier 

de auriculoterapia. Entretanto foi na China que se desenvolveu e disseminou-se 

mais ativamente a auriculoterapia e se estabeleceu a relação do pavilhão 

auricular com os órgãos e regiões do corpo, bem como a identificação de mais 

de 200 pontos (NEVES, 2009).  

REIKI 

O Reiki é uma terapia holística, idealizada no início do século 20 e o seu 

conceito é pautado energia vital, Rei significa universal e Ki força vital. Tem como 

finalidade corrigir os desequilíbrios da energia vital do ser, consiste em estimular 

os canais de energia, conhecido também como chácaras, por meio da imposição 

das mãos do praticante em diversas posições sobre ou levemente acima do 

corpo do paciente (QUEST, ROBERT; 2011). 

A prática Reiki mantém e recupera a saúde física, emocional, mental, além 

de contribuir para uma melhora do sistema imunológico; amplia a energia, a 

concentração; desintoxica, intensifica habilidades do corpo e reduz o estresse, 

promovendo calma e bem-estar (OLIVEIRA; 2013; D’CARLI; 2012). É uma 

prática que tem reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

existem muitos profissionais da saúde que utilizam o Reiki como forma de 

intensificar e possibilitar melhores resultados no seu trabalho. Além de todos os 

benefícios terapêuticos, o Reiki é também uma prática muito econômica e 

flexível, sendo implantada com resultados exitosos em hospitais e centros de 

saúde (SANTOS; SILVA; IBRAHIM, 2018). 

CROMOTERAPIA 

A cromoterapia é uma técnica que vem sendo usada há muitos séculos, 

desde as antigas civilizações, onde foram comprovando seus grandes resultados 

ainda no antigo Egito, na Índia, na Grécia e na China (SILVA; MONTEIRO, 2009). 

Atualmente é uma prática reconhecida pelo SUS. A cromoterapia utiliza o 
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conhecimento advindo do uso das cores como ação e função terapêutica, tendo 

como resultado a cura física, mental, psicologia e espiritual (SANTIAGO; 

DUARTE; MARCEDO, 2009). 

A referida terapia funciona com a luz das cores, que ao ser direcionada ao 

órgão ou parte do corpo afetada proporciona uma restauração do equilíbrio entre 

as energias vibratórias do corpo. A aplicação das cores é feita de uma maneira 

simples, sendo possível utilizar a luz solar, lâmpadas coloridas comuns e água 

solarizada. São utilizadas sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 

índigo e violeta, essas cores possuem efeitos diferentes e específicos para cada 

finalidade (BOCCANERA et al, 2006). 

MASSOTERAPIA 

A massoterapia é uma técnica milenar, existem registros do seu uso desde 

o ano de 1780, na Índia, mas, alguns historiadores apostam que o seu 

surgimento se deu ainda na pré-história. Na atualidade, existe uma expansão de 

estudos que comprovam sua eficácia e isso vem proporcionando também um 

aumento da procura e maior reconhecimento da técnica, contribuindo para um 

maior interesse dos profissionais da saúde (ABREU, SOUSA; FAGUNDES, 

2012).  Esta terapia está dentro de uma percepção de modo trabalho e cuidado 

integral, visando tornar o indivíduo mais consciente do seu corpo, de suas 

tensões, respiração e até mesmo das suas cargas emocionais. Apresenta bons 

resultados na melhora da imunidade, como calmante, além de reabsorver 

edemas, reduzir a estafa e liberar endorfinas (SEUBERT; VERONESE, 2008). 

VENTOSATERAPIA 

A Ventosaterapia é uma técnica milenar, sendo aperfeiçoada e reconhecida 

há mais de 4 mil anos pela Medicina Tradicional Chinesa. Nos anos 50 a 

ventosatepia ganhou mais reconhecimento e expansão, quando confirmada sua 

eficácia por acupunturistas da antiga União Soviética e para a “Co-Research of 

China”, passando a ser considerada uma prática terapêutica oficial em hospitais 

de toda a China (OLIVEIRA; SILVA; PEREIRA, 2018).  
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A ventosaterapia constitui-se por um método terapêutico que trata e previne 

doenças através da produção de uma congestão local com auxílio de um copo 

de acrílico ou vidro vácuo, sendo aplicados sobre lugares específicos do corpo 

e provocando uma sugação por baixo dos tecidos formando uma estagnação do 

sangue. Tem como foco a regularização do fluxo energético e do sangue, 

ajudando também a eliminar as causas de doenças dos fatores externos, 

decorrentes do ambiente. Seus efeitos são justificados pela vasodilatação que 

ocorre na aplicação e o retorno do calibre normal do vaso quando o copo é 

retirado, permitindo que o sangue circule por todo o corpo e a energia circule de 

forma mais fluida e equilibrada. Sua atuação também se destina a atuar nas 

trocas gasosas da pele causando uma limpeza do sangue. É vista e reconhecida 

como uma terapia natural e muito segura (PAIVA, 2018). 

MEDITAÇÃO 

A palavra meditação na língua tradicional da Índia, é escrita dhyana, que 

se refere a contemplação. Esta terapia é definida como uma prática que une 

mente e corpo pautada na consciência do momento presente, com atenção plena 

e não julgadora a cada instante. Abrange um composto de técnicas que visam 

treinar o foco da atenção. Sendo assim, é compreendida com um processo auto 

regulatório, no qual por meio da prática é desenvolvido o controle dos processos 

atencionais (SHAPIRO et al., 2006; DEMARZO, 2011). 

A prática é considerada como potenciadora na redução da ansiedade e do 

estresse. Esta terapia permeia o controle da respiração, o relaxamento do corpo 

e o prolongamento da concentração. Com a meditação, a taxa de metabolismo 

é diminuída, minimizando os níveis de ansiedade, do ritmo cardíaca, otimização 

da plasticidade cerebral, melhora da capacidade de atenção, da atenuação do 

estresse, aumento dos afetos positivos e resiliência, desenvolvimento do bom 

humor e autoestima (MENEZES; DELL'AGLIO, 2009). No PSEH existe o espaço 

meditativo que acontece semanalmente no auditório do HRTM. O espaço é 

preparado com ambiência humanescente e acolhedora, favorecendo assim o 

sentir-pensar, de forma sensível e reflexiva. 
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TERAPIA FLORAL 

Existem registros milenares do uso dos florais, mas, apenas no início dos 

anos 90 que o médico bacteriologista inglês Edward Bach, sistematizou 38 

essências que foram divididas de acordo com o estado de ânimo de cada pessoa 

(ALBUQUERQUE et al, 2016). Os florais são produzidos com a floração das 

plantas silvestres, em dias bem claros, desta forma, são feitas a partir das flores 

e água mineral, e para sua conservação é usado o álcool. Tem reconhecimento 

pela a Organização Mundial de Saúde como uma terapia de cuidado natural 

desde 1956 (FERNANDES; 2016). 

A terapia de florais tem sua natureza no campo vibracional de característica 

não evasiva, atua no nível mais sutil do ser humano, buscando contribuir para 

uma maior compreensão e clareza sobe as mensagens transmitida por cada 

doença. É conhecida também como a essencial para alma, pois fortalece os 

sujeitos para os desafios dos sofrimentos físicos e emocionais, sempre 

estimulando uma evolução na consciência. A energia das flores é o princípio 

dessa terapia, sendo usada de forma isolada ou associada a alguma medicação 

alopática (BOTELHO; SORATTO, 2012). 

AROMATERAPIA 

A Aromaterapia é uma técnica que utiliza óleos essenciais extraídos de 

plantas, possui a capacidade de harmonizar as emoções, e preservar o bem-

estar. Os óleos essenciais são compostos orgânicos provenientes de vegetais, 

constituídos por moléculas químicas complexas. São extraídos de variadas 

partes das plantas, raiz, folha, flor, semente, caule, haste, casca, talo, pela 

técnica de destilação, prensagem e outros métodos menos comuns. Na prática 

de aromaterapia, os óleos essenciais manuseados podem ser absorvidos por 

meio da inalação, por aplicação tópica na pele ou por ingestão. De maneira geral, 

são utilizados com a intuito de promover saúde física e mental, porém cada óleo 

essencial possui uma característica terapêutica particular (GNATTA; 2016, 

HOARE; 2010). 
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Figura 7. Prática com cristais radiônicos no PSEH 

 

 

Figura 8. Massoterapia no PSEH  
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Figura 9. Avaliação energética no PSEH 
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Figura 10. Prática de auriculoterapia associada a cromoterapia 

 

Figura 11. Prática de auriculoterapia no PSEH 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

Deveríamos nos curar, antes de imaginar que podemos curar alguém, 
estamos doentes também. (Rogerio Parajara) 

A Saúde do Trabalhador consiste numa especialidade da área da saúde 

que se encontra em expansão e abarca atividades nos níveis primário, 

secundário e terciário, envolvendo a promoção, investigação e reabilitação da 

saúde e a prevenção e controle da doença dos trabalhadores nos mais diversos 

tipos de estabelecimentos (BRASIL, 2012).  

No Brasil, a saúde do trabalhador passou a ser discutida em 1979 através 

dos esforços dos próprios trabalhadores. A partir deste ano, houve a criação do 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes 

de Trabalho (DIESAT). As atividades estabelecidas por este órgão, em conjunto 
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com os sindicatos de trabalhadores, contribuíram com o desempenho de estudos 

e pesquisas e sobrepuseram as intervenções   realizadas inicialmente dentro das 

empresas. Desde então, várias mudanças ocorreram, movimentando as ações 

nessa área, evidenciando a temática em âmbito nacional e contribuindo com a 

promoção e preservação da saúde dos trabalhadores (ALVES, KRUG; 2017).  

Desde a década de 80, a saúde do trabalhador vem sendo referida e 

implementada por meio de leis, normas regulamentadoras do trabalho e políticas 

públicas. Na Constituição Federal de 88, já estavam previstas ações no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). No ano de1990, foi publicada a Lei nº 8080, 

que direciona as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, que 

sistematiza as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o andamento dos serviços. A partir daí inicia-se a definição da 

saúde do trabalhador como uma união de ações direcionadas, por meio das 

atividades de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, como também visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos do ambiente laboral. Antes da criação do SUS, o cuidado à saúde dos 

trabalhadores era predominantemente assistencial (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1990; ALVES, KRUG; 2017). 

Com o objetivo de trazer melhorias à qualidade da atenção à saúde dos 

trabalhadores, foi criada em 2002, pela Portaria GM Nº 1679, de 19 de setembro 

de 2002, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST), incrementado no âmbito do SUS, de maneira articulada entre o 

Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Essa rede idealiza ações de promoção e recuperação da saúde 

e prevenção de agravos dos trabalhadores independentemente do vínculo 

empregatício e tipo de inclusão no mercado de trabalho (MTE/DRT-SP, 2008).  

Posteriormente, em 2004, foram apontados os fundamentos de uma 

Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a ser implementada de 

modo compartilhado pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência Social e da 

Saúde, com o intuito de garantir que o trabalho seja desempenhado em  
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circunstâncias que promovam a melhoria da qualidade de vida, a realização 

pessoal e social e e não ponha em risco a integridade física e mental. Para que 

o Estado assegure a preservação dos direitos básicos de cidadania é 

fundamental que a elaboração e execução das políticas e ações de governo 

estejam pautadas em abordagens transversais e intersetoriais. Em vista disso, 

as ações de segurança e saúde do trabalhador demandam atuação 

interprofissional, interdisciplinar e intersetorial com o propósito de alcançar a 

multiplicidade das relações entre produção, consumo, ambiente e saúde 

(MTE/DRT-SP, 2008). 

A Portaria n° 1.823 instituiu em 2012 a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), “tendo como finalidade definir os 

princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados nas três esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção 

integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à promoção 

e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos” 

(BRASIL, 2012, p. 3).  

O trabalho pode ser destrutivo, benéfico, ou ambos, podendo operar de 

modo distinto, de acordo com o momento histórico e com a organização dos 

trabalhadores, e que é um importante determinante no processo saúde e doença 

(SANTANA et al, 2008). Para compreender a relação entre trabalho e saúde, é 

necessário basear-se na vivência do sujeito pois ele que realiza o trabalho, é 

dele que se exige o empenho, é ele que sofre o  desgaste físico, mental e 

emocional; é ele que, por fim, adoece podendo muitas vezes sofrer acidentes e 

até morrer (CARDOSO, 2015).  
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PROCESSO DE TRABALHO NO ÂMBITO HOSPITALAR 

Pelo saber compartilhado saúde é celebração, pelo saber 
compartilhado o foco é a promoção, pelo saber compartilhado a 
prevenção não é doença, pelo saber compartilhado a saúde fala e 
pensa. (Elias J. Silva) 

No contexto da saúde pública, uma das questões menos abordadas na 

avaliação da atenção é a relacionada à saúde dos profissionais que atuam no 

atendimento direto aos usuários dos serviços de saúde. Estes profissionais 

integram um conjunto de trabalhadores cujo processo de trabalho vai além das 

habilidades técnicas. A compreensão do processo saúde-doença e relações 

interpessoais também fazem parte do processo. Estes estão expostos 

dioturnamente à influência de estressores, gerando sofrimento e impactando de 

forma negativa a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Dentro desta 

perspectiva, destaca-se os profissionais de saúde que atuam em ambiente 

hospitalar, que além das exposições relatadas anteriormente, pode-se acrescer 

o maior risco e exposição às doenças ocupacionais (TOMASI et al, 2007; 

MARTINS, 2015). 

O contexto hospitalar contribui para maior incidência e agravamento do 

adoecimento físico, psicológico e emocional dos profissionais. Diversos riscos 

são inerentes ao processo de trabalho em ambiente hospitalar, como riscos 

biológicos, físicos, ergonômicos, químicos e de acidentes, além do sofrimento 

psíquico que demonstra estar em crescimento em decorrência das pressões as 

quais os trabalhadores estão expostos (GIANASI, OLIVEIRA, 2014; KIRCHHOF 

et al., 2009). 

Os principais riscos relacionados ao trabalho dos profissionais de saúde 

nos mais diversos setores hospitalares são: exposição direta a substâncias 

químicas em geral, risco biológico permanente, custo físico, manipulação de 

peso, postura imprópria, trabalho noturno, situações indutoras de estresse, 

manuseio de materiais defeituosos, contato com lixo hospitalar, iluminação 

inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção, monotonia e 

repetitividade, lesões por esforços repetitivos (LER), monotonia e repetitividade 

e  exposição à radiação (OLIEVIRA; MUFORESE, 2001). 
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Diante do exposto, destaca-se a Síndrome de Burnout (SB), caracterizada 

como um fenômeno psicossocial resultante de estressores interpessoais 

vivenciados no ambiente laboral, que interfere negativamente no bem-estar 

físico e mental dos profissionais. No âmbito hospitalar, as categorias 

profissionais mais atingidas pela SB são profissionais da equipe de enfermagem, 

médicos e assistentes sociais (TELLES; PIMENTA, 2009, SANTOS et al., 2017; 

GIANASI; OLIVEIRA, 2014).  

Elenca-se como fatores que compõem a lista de determinantes que 

contribuem para o desenvolvimento do estresse ocupacional: a sobrecarga, 

desvalorização profissional, condições gerais desfavoráveis, relações 

interpessoais; o esgotamento profissional e mais recentemente o assédio moral. 

Trabalhar em espaços insalubres contribue para o desequilíbrio emocional, 

desmotivação laboral, bem como o aumento dos riscos de acidente. À medida 

que o trabalhador desempenha a assistência à saúde apresentando os sintomas 

relacionados ao estresse ocupacional, põe em risco a integridade do usuário a 

quem ele está direcionando o cuidado, assim como a sua (SILVA; SAINT’CLAIR; 

NETO, 2015). 

No contexto de inserção das PICS no ambiente hospitalar, focando na 

saúde do trabalhador, destacamos a Política Nacional de Humanização (PNH), 

na qual emerge da confluência de três objetivos estruturais: enfrentar desafios 

enunciados pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade no 

cuidado em saúde; redesenhar e articular iniciativas de humanização do SUS e 

enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde 

que têm produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na 

vida dos trabalhadores. Como uma estratégia de qualificação da atenção e 

gestão do trabalho, a humanização almeja o alcance dos usuários, assim como 

a valorização dos profissionais (BRASIL, 2007). 

Diante dos registros referentes a saúde do trabalhador, verse a 

necessidade de um novo paradigma do cuidado, um olhar integral, proposto 

pelas PICS. Nessa perspectiva surge a implementação do PSEH desenvolvido 

no HRTM. Neste âmbito humanescente, o trabalhador é assistido como um ser 
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uni e multi. Em um espaço no qual se experiencia e convive com o sofrimento, 

existe um ambiente acolhedor, com cheiro, com cores, com som, com promoção 

à saúde. 

2. OBJETIVO GERAL  

Avaliar a contribuição do Pronto Socorro Energético Hospitalar para a 

saúde laboral dos profissionais do Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró-

RN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Avaliar a presença de danos físicos, psicológicos e sociais relacionados ao 

contexto de trabalho 

Descrever os impactos das PICS no contexto da saúde do trabalhador 
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3. METODOLOGIA 

E o verbo se faz trabalho com prática e teoria, e a 
prática e a teoria constroem o movimento, e o movimento 
constrói o SER MAIS do trabalho em saúde. (Elias J. 
Silva) 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de métodos mistos com triangulação 

concomitante de dados (QUAN+QUAL). Foi realizada uma pesquisa quantitativa, 

com delineamento transversal, e uma investigação qualitativa orientada pelos 

princípios da pesquisa-ação existencial (KETTLES; CRESWELL; ZHANG, 2011, 

CRESWELL, 2010). 

A proposta de unir métodos distintos teve início em 1959 na psicologia, 

quando Campbell e Fisk utilizaram uma matriz de variados métodos para 

pesquisar a validade de traços psicológicos. Estes pesquisadores incentivaram 

outros estudiosos a integrarem os métodos de pesquisa, sendo assim, recursos 

de métodos de campo, como observações e entrevistas (dados qualitativos), 

foram agregados aos levantamentos tradicionais (dados quantitativos) 

(CRESWELL, 2010; CRESWELL; PLANO CLARK, 2011). 

Segundo Barbier (2007) a pesquisa-ação determina o pesquisador a 

implicar-se. Ele compreende como está envolto pelo arranjo social no qual está 

incorporado e pelo jogo de desejos e de interesses de outros. Ele também 

implica/envolve os outros por meio do seu olhar e de sua ação singular no 

mundo. Ele compreende que as ciências humanas são, basicamente, ciências 

de convívio entre sujeito e objeto de pesquisa. Uma pesquisa que propõe 

atuação transformadora não poderia optar por outro método que não fosse a 

pesquisa-ação constituindo assim uma pesquisa social, onde os pesquisadores 

e os pesquisados estão envolvidos de modo cooperativo e participativo nas 

ações a serem desenvolvidas. A pesquisa-ação é um método de pesquisa, que 

visa aprimorar os conhecimentos e modificar as circunstâncias dos indivíduos 

para melhor incluí-los no processo de pesquisa. (SAKS; ALLSOP, 2011). 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 
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A pesquisa foi realizada no Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos 

Maia, localizado no município de Mossoró/RN. Esta instituição configura-se um 

Hospital geral de grande porte voltado para o atendimento de urgência e 

emergência 24 horas. Possui em seu cadastro no setor de recursos humanos 

uma média de 820 colaboradores entre servidores e terceirizados, tem como 

área de abrangência o território da região do Oeste potiguar (alto, médio e baixo).  

A instituição tem a função de atendimento de Urgência e Emergência pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo os serviços de Clínica Médica; 

Clínica Cirúrgica; Clínica Pediátrica, UPI (Unidade de Pacientes Infectados); 

Traumatologia, Oftalmologia, Odontologia, Cirurgia Buco Maxilo Facial; 

Unidades de Enfermagem; Serviço Social, Nutrição e Dietética; Fisioterapia; 

Terapia Ocupacional; Saúde Ocupacional; Serviço de Diagnóstico e Imagem e 

Laboratório de Análises Clínicas. 

3.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

Definindo os profissionais de saúde do HRTM como o público alvo do 

estudo. O hospital possui um total de 820 profissionais. Portanto, aplicando uma 

amostragem aleatória estratificada, e considerando intervalo de confiança de 

95% com margem de erro de 5,93%, temos amostra final de 205 colaboradores. 

Do total de servidores, houve participação de Médicos, Enfermeiros, 

Farmacêuticos, Bioquímicos, Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas 

Ocupacionais, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, Técnicos de Laboratório, Auxiliares de Serviços Gerais, Vigilância, 

Equipe Administrativa e Higienização.  

Critérios de inclusão: 

• Servidores de ambos os sexos atuantes no Hospital Regional Tarcísio 

Maia  

• Demonstrar interesse em participar da pesquisa  

• Ter pelo menos 6 meses de atuação profissional na instituição 

• Participar do PSEH pelo menos por 4 semanas seguidas 

• Critérios de exclusão: 
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• Profissionais que não assinaram o TCLE;  

• Profissionais que não finalizaram todas as etapas da pesquisa 

3.4  COLETA DE DADOS 

A estratégia inicial consistiu-se na realização de uma reunião com os 

gestores do hospital para sensibilização sobre a relevância da temática em 

estudo. Como forma de estimular a sensibilização, foram apresentados dados 

de afastamentos, absenteísmo e danos à saúde causados aos profissionais no 

âmbito hospitalar, como também foi abordada a importância da utilização das 

PICS na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Em seguida, foi 

apresentado aos profissionais participantes, os objetivos e relevâncias do 

estudo, assim como explicação de todo o processo ao qual participariam na 

pesquisa. 

No que se refere aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa foi submetido 

ao Comitê de Ética na Pesquisa, conforme as determinações da Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que define as diretrizes e normas 

regulamentadoras que regem a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme 

as suas recomendações. O início da coleta de dados teve início após a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UERN, sob o Parecer 

consubstanciado nº 2.781.862. 

A coleta de dados foi realizada de junho de 2018 a junho de 2019. Para a 

coleta de dados quantitativos utilizou-se um questionário sociodemográfico 

acerca das variáveis: idade, sexo, ocupação, tempo de atuação profissional na 

instituição, renda e jornada de trabalho; e a “Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho” (EADRT). Esta escala pertence ao formulário 

“Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento” (ITRA), instrumento construído 

e validado no Brasil, que investiga alguns aspectos da relação entre o trabalho 

e risco de adoecimento.  

A EADRT possui 29 questões que abrangem três fatores: danos físicos (12 

itens), danos sociais (07 itens), e danos psicológicos (10 itens) que avaliam a 
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presença desses danos nos últimos seis meses. O participante é questionado 

sobre a frequência que apresenta determinados danos físicos, sociais e 

psicológicos, decorrentes do trabalho, variando em uma escala de 0 a 6 vezes. 

O inquérito de investigação foi preenchido em local calmo e de maneira sigilosa. 

Antes de iniciar a realização das práticas, foi preenchido os dados de cada 

profissional, conforme demanda espontânea, nos prontuários integrativos como 

forma de registro. O prontuário contém questões referentes a queixa principal, 

história da doença atual, medicações em uso, antecedentes patológicos, 

antecedentes familiares, sinais vitais e exame físico, assim como plano 

terapêutico (MENDES; FERREIRA, 2007). 

Para a realização dos atendimentos no HRTM, foi disponibilizada uma sala 

de uso exclusivo para o PSEH, na qual foi organizada pela equipe do NUPICS 

com ambiência acolhedora, e equipada com os materiais necessários para cada 

prática. No desenvolvimento das atividades, existem diversas categorias 

profissionais entre professores, discentes da graduação, residência e mestrado, 

além de voluntários vinculados ao NUPICS/UERN. 

A etapa qualitativa da coleta de dados foi realizada por meio de Grupo 

Focal, e de questionários, ambos com roteiro semiestruturado, agendada em 

local, data e hora convenientes aos participantes.  

Após os esclarecimentos sobre a finalidade da reunião e após assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido, foi solicitada a permissão para 

gravação e realizado discurso para motivar os sujeitos da pesquisa, 

assegurando-lhes que sua colaboração seria fundamental para o êxito da 

pesquisa, garantindo o anonimato e sigilo da autoria das respostas. A condução 

dos grupos focais pautou-se na perspectiva do impacto das práticas integrativas 

na qualidade de vida dos profissionais. 

No grupo focal, os participantes foram incentivados a discutir conteúdos 

acerca dos seguintes questionamentos: Qual o conhecimento e vivências 

prévias dos profissionais acerca das práticas integrativas? Qual a percepção dos 
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profissionais acerca da implantação do Pronto Socorro Energético Hospitalar? 

Quais mudanças pessoais ocorreram após a realização das práticas? Qual a 

influência da realização das práticas integrativas no processo de trabalho 

desenvolvido no hospital? Quais as contribuições das práticas integrativas para 

a gestão do autocuidado? Os relatos apresentados foram gravados e transcritos, 

buscando- se evidenciar os temas inerentes à discussão entre os participantes. 

Foi realizado 1 grupo focal com 10 participantes, divididos em dois 

momentos com duração média de 1 hora cada. Houve dificuldade relacionada a 

alta demanda de trabalho dos profissionais, que impedia a reunião destes em 

horários previamente estabelecidos para participação dos grupos focais. O 

ambiente onde ocorreram os encontros foi organizado de forma que 

participantes se sentaram próximos, foi disponibilizado um tempo de 5 minutos 

para iniciar a discussão do tema proposto, no qual discutiu-se assuntos 

aleatórios otimizando a dinâmica das relações humanas e a expressão 

espontânea dos participantes. 

Nos questionários, respondidos individualmente e em local calmo e 

sigiloso, continham as seguintes perguntas: Qual seu conhecimento e vivências 

prévias acerca das práticas integrativas? Qual a sua percepção acerca da 

implantação do Pronto Socorro Energético Hospitalar? Quais mudanças 

pessoais ocorreram após a realização das práticas? Qual a influência da 

realização das práticas integrativas no processo de trabalho desenvolvido no 

hospital? Quais as contribuições das práticas integrativas para a sua gestão do 

autocuidado? 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

O banco de dados quantitativo foi construído em formato EXCEL, versão 

2017, para realização das tabelas descritivas e aplicação de testes estatísticos 

utilizou-se o software estatístico livre R, versão 3.2. Nas variáveis qualitativas, 

realizou-se análise descritiva por meio de distribuições de frequências absolutas 

e relativas (%). Enquanto nas variáveis quantitativas avaliadas no estudo, 

analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de tendência e de dispersão 
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dos dados, como por exemplo: mínimo, máximo, média e desvio padrão. Para 

verificar a confiabilidade dos dados do instrumento EADRT, avaliou-se o índice 

Alfa de Cronbach's, onde os índices acima de 0,70 apontam consistência dos 

dados classificada como satisfatória. 

Na comparação dos domínios avaliados com as características 

sociodemográficas, aplicou-se o teste estatístico paramétrico de t de Student e 

de Análise de Variância. Na análise de correlação entre os domínios de EADRT, 

utilizou-se o teste estatístico paramétrico de Pearson.  Na comparação da 

classificação do EADRT com o perfil sociodemográfico, aplicou-se o teste 

estatístico Qui-Quadrado.  Para todos os testes estatísticos realizados, o nível 

de significância foi de 5%, ou seja, há evidências para a rejeição da hipótese 

nula (H0) caso valor - p < 0,05. A seguir temos um quadro resumo das 

ferramentas estatísticas aplicadas no estudo. 

A através do Alfa de Cronbach, que verifica a confiabilidade dos dados, 

pode-se observar que todos as dimensões avaliadas quanto o nível de 

frequência sobre a escala EADRT, obtive um alfa de Cronbach acima de 0,70. 

Ou seja, consistência dos dados classificada como satisfatória ao instrumento 

de pesquisa. 

Os dados qualitativos foram submetidos à Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2009), que corresponde à organização do material e comparação das 

mensagens; como também foram avaliados partindo do referencial teórico da 

obra de Bauer e Gaskell (2017) intitulada Pesquisa qualitativa com texto, imagem 

e som. Posteriormente os dados foram agrupados em 5 categorias temáticas, as 

quais foram: Conhecimento e vivências prévias dos profissionais acerca das 

práticas integrativas; Percepção dos profissionais acerca da implantação do 

pronto socorro energético; Mudanças pessoais após a realização das práticas; 

Influência da realização das práticas integrativas no processo de trabalho 

desenvolvido no hospital; Contribuições das práticas integrativas para a gestão 

do autocuidado. 
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4 RESULTADOS 

Entre as prendas com que a natureza alegrou este 
mundo, onde há tanta tristeza. A beleza das flores realça 
em primeiro lugar. É um milagre do aroma florido, mais 
lindo que todas as graças do céu. (Vinícius de Morais) 

Em referência à caracterização da amostra, a média de idade foi de 38.9 

anos ± 11.4, sendo a maioria do sexo feminino (85,85%), 49,76% dos 

participantes atua há mais de cinco anos na instituição, 91,22% possui renda 

entre 1 e 5 salários mínimos, 41,46% trabalham com regime de 40 horas e 

61,46% no turno diurno. Quanto ao cargo exercido, 43,41% são técnicos de 

enfermagem, 11,71% enfermeiros, 7,80% da área administrativa, 7,31% são 

profissionais da higienização, entre outras funções com menores porcentagens 

distribuídas entre assistente social, médico, nutricionista, auxiliar de nutrição, 

técnico em segurança do trabalho, técnico de laboratório, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, psicólogo, biomédico, terapeuta ocupacional e farmacêutico. 

No que se refere aos resultados quantitativos, tem-se que: em relação aos 

danos relacionados ao trabalho, a partir de uma análise de percentil da EADRT, 

foi obtida a seguinte classificação: avaliação positiva (0 ou 1 vez); avaliação 

crítica (2 vezes); avaliação grave (3 vezes); muito grave (de 4 a 6 vezes); sendo 

a quantidade de vezes referente à frequência relatada dos danos relacionados 

ao trabalho nos últimos 6 meses.  

Conforme a tabela 1, o domínio físico apresentou uma avaliação grave ou 

muito grave em quase todos os quesitos, com destaque para os seguintes danos, 

que apresentaram uma proporção acima de 50% de avaliação muito grave: dor 

no corpo, dor no braço, dor de cabeça, dor nas costas, alterações no sono e 

dores nas pernas, evidenciando a influência do processo de trabalho hospitalar 

sobre os danos relatados. 

Utilizando o teste Qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, 

mostrou-se evidências de diferença estatística entre a classificação do domínio 

danos físicos com o sexo, renda salarial, tempo de serviço e turno de trabalho. 

Os profissionais do sexo feminino, com renda salarial de até 5 salários, com 
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maior tempo de serviço e que trabalham no horário noturno apresentaram maior 

percentual de gravidade com relação aos danos físicos. Para os demais fatores 

não houve diferença estatística.  
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Tabela 1. Distribuição de frequência dos itens sobre Escala de Avaliação 

dos Danos Relacionados ao Trabalho - EADRT no domínio físico 

Item Freq. Positiva Crítica Grave Muito grave Total 

Dores no corpo 
N 23 20 32 130 205 

% 11,22 9,76 15,

61 

63,41 100,00 

Dores nos braços 
N 71 18 25 91 205 

% 34,63 8,78 12,

20 

44,39 100,00 

Dor de cabeça 
N 52 20 30 103 205 

% 25,37 9,76 14,

62 

50,25 100,00 

Distúrbios 

respiratórios 

N 144 18 12 31 205 

% 70,24 8,78 5,8

5 

15,13 100,00 

Distúrbios digestivos 
N 92 27 20 64 205 

% 45,32 13,3 9,8

5 

31,53 100,00 

Dores nas costas 
N 33 13 21 138 205 

% 16,1 6,34 10,

23 

67,31 100,00 

Distúrbios auditivos 
N 158 12 13 22 205 

% 77,08 5,85 6,3

4 

10,73 100,00 

Alterações do apetite 
N 103 21 24 57 205 

% 50,24 10,24 11,

70 

27,80 100,00 

Distúrbios na visão 
N 138 18 17 31 204 

% 67,65 8,83 8,3

3 

15,19 100,00 

Alterações do sono 
N 50 15 19 121 205 

% 24,39 7,32 9,2

7 

59,02 100,00 

Dores nas pernas 
N 33 7 22 143 205 

% 16,10 3,41 10,

74 

69,75 100,00 

Distúrbios 

circulatórios 

N 114 11 16 64 205 

% 55,61 5,37 7,8

0 

31,22 100,00 

 

Na avaliação do domínio Danos psicológicos, evidenciada na Tabela 2, foi 

observada porcentagem significativa de danos à saúde, com destaque para os 

itens solidão e tristeza apontados com maior porcentagem para avaliação muito 

grave.  
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Por meio do teste Qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, 

temos evidências de diferença estatística entre a classificação do domínio danos 

psicológicos com o sexo, tempo de serviço e turno de trabalho. Onde os 

profissionais do sexo feminino, com maior tempo de serviço e que trabalham no 

horário noturno apresentaram maior percentual de gravidade com relação aos 

danos psicológicos. 

Tabela 2: Distribuição de frequência dos itens sobre Escala de Avaliação 

dos Danos Relacionados ao Trabalho - EADRT no domínio psicológico 

Item Freq. Positiva Crítica Grave Muito grave Total 

Amargura  
N 156 15 8 26 205 

% 76,09 7,32 3,90 12,69 100,00 

Sensação de vazio  
N 142 25 15 23 205 

% 69,27 12,20 7,32 11,21 100,00 

 Sentimento de 

desamparo 

N 147 16 12 30 205 

% 71,71 7,80 5,86 14,63 100,00 

 Mau-humor 
N 147 14 22 21 204 

% 72,05 6,87 10,79 10,29 100,00 

 Vontade de desistir 

de tudo 

N 153 14 18 20 205 

% 74,63 6,83 8,78 9,76 100,00 

 Tristeza 
N 102 23 17 63 205 

% 49,76 11,22 8,29 30,73 100,00 

 Irritação com tudo 
N 114 25 29 37 205 

% 55,61 12,2 14,14 18,05 100,00 

 Sensação de 

abandono 

N 126 20 22 37 205 

% 61,47 9,76 10,73 18,04 100,00 

 Dúvida sobre a 

capacidade de fazer 

as tarefas 

N 163 19 13 10 205 

% 79,51 9,27 6,35 4,87 100,00 

 Solidão 
N 87 26 28 64 205 

% 42,44 12,68 13,66 31,22 100,00 
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O domínio social, exposto na tabela 3, apresentou as menores 

porcentagens entre os fatores pesquisados neste estudo, porém vale destacar 

que uma proporção considerável dos participantes apresentou avaliação muito 

grave acima de 20% para os seguintes danos sociais: conflito nas relações 

familiares, dificuldade com os amigos e impaciência em geral. 

Através do teste Qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, 

temos evidências de diferença estatística entre a classificação do domínio danos 

sociais com a idade, horas de trabalho e turno de trabalho. Onde os profissionais 

com idade acima de 45 anos, com maior tempo de jornadas de trabalho e que 

trabalham no horário noturno apresentaram maior percentual de gravidade com 

relação aos danos sociais. 

Tabela 3: Distribuição de frequência dos itens sobre Escala de Avaliação 

dos Danos Relacionados ao Trabalho - EADRT no domínio social 

Item Freq. Positiva Crítica Grave Muito grave Total 

Insensibilidade em 

relação aos colegas 

N 146 15 14 30 205 

% 71,2

2 

7,3

2 

6,8

3 

14,63 100,00 

Dificuldades nas 

relações fora do 

trabalho 

N 138 15 18 33 204 

% 67,6

4 

7,3

6 

8,8

3 

16,17 100,00 

Vontade de ficar 

sozinho 

N 141 15 10 39 205 

% 68,7

9 

7,3

1 

4,8

8 

19,02 100,00 

Conflito nas relações 

familiares 

N 99 28 23 55 205 

% 48,2

9 

13,

66 

11,

22 

26,83 100,00 

Agressividade com 

os outros 

N 150 16 7 32 205 

% 73,1

7 

7,8 3,4

1 

15,62 100,00 

Dificuldades com os 

amigos 

N 96 24 20 65 205 

% 46,8

3 

11,

71 

9,7

6 

31,70 100,00 

Impaciência com as 

pessoas em 

geral 

N 109 18 21 57 205 

% 53,1

7 

8,7

8 

10,

25 

27,80 100,00 
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Através da análise de correlação de Pearson (tabela 4) para um nível de 

significância de 5%, temos evidências de correlações estatisticamente 

significantes entre todos os domínios de EARDT, onde à medida que aumenta a 

pontuação de um domínio tende aumentar outro domínio. 

Tabela 4: Análise de correlação dos domínios do EARDT 

Domínios Danos 

físicos 

Danos 

sociais 

Danos 

psicológico 
Danos físicos 1 0,44* 0,43* 
Danos sociais   1 0,60* 

Danos 

psicológico 

    1 

 *Valor - p < 0,05 

No que concerne aos resultados qualitativos, os dados foram agrupados 

em 5 categorias temáticas, as quais foram: Conhecimento e vivências prévias 

dos profissionais acerca das práticas integrativas; Percepção dos profissionais 

acerca da implantação do PSEH; Mudanças pessoais após a realização das 

práticas; Influência da realização das práticas integrativas no processo de 

trabalho desenvolvido no hospital; Contribuições das práticas integrativas para a 

gestão do autocuidado. 

Para garantia de sigilo na participação nesta pesquisa, cada profissional foi 

identificado pelo nome de uma flor, pensando no florescer do projeto, que precisa 

ser regado para se manter vivo e dando bons frutos, na relação das flores com 

o novo paradigma de cuidado, este desenvolvido no HRTM por meio do PSEH.  

Na categoria “Conhecimento e vivências prévias dos profissionais 

acerca das práticas integrativas”, a maioria dos participantes relataram que 

não conheciam as PICS e não vivenciaram tais práticas anteriormente à 

participação no PSEH. Tal fato é evidenciado nos depoimentos:  

Na verdade eu não tinha conhecimento, a primeira vez que eu tive 
conhecimento das práticas foi nesse projeto 

Orquídea  

“Eu só conhecia pela internet, alguma coisa que eu vi, comigo eu não 
conhecia, nunca participei de nenhuma vivência dessa”  
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Lótus 

Na categoria “Percepção dos profissionais acerca da implantação do 

PSEH” os servidores referiram aspectos positivos e potencialidades do PSEH 

no hospital.  

De suma importância, porque nós temos uma carga horária muito 
grande, muito trabalho, muito trabalho mesmo. Se você for avaliar 
toda a equipe de enfermagem, ela toda tem muitos problemas que 
são consequências de uma carga horária grande, de uma equipe 
desfalcada, então o projeto é de suma importância pra melhoria da 
qualidade do trabalho 

Orquídea 

O hospital precisa disso, os funcionários precisam demais mesmo, 
porque são funcionários já antigos, já cansados de trabalhar, já vem 
de casa com outros problemas, esgotados, então tendo assim 
minutinhos pra aquela pessoa fazer uma coisa ali só com ela, que 
você dá atenção só aquele funcionário, eu acho que já é muito 
positivo em qualquer aspecto”  

Gerbera 

Na categoria “Mudanças pessoais após a realização das práticas” os 

profissionais elencaram mudanças no ponto de visto físico, psicológico e social, 

destacadas nos seguintes depoimentos: 

 Eu sentia dores intensas em pernas e braços, então teve uma 
diminuição, teve também melhora no meu sono, eu tive mais 
disposição porque eu estava muito indisposta para tudo, eu senti que 
eu estava mais tranquila, tinha aquele período de paz, tinha mais 
tranquilidade, eu só vi benefícios 

Tulipa 

 As práticas fizeram com que eu buscasse o autoconhecimento, no 
pronto socorro energético tive respostas maravilhosas, eu fiz a 
auriculoterapia, meditação, depois eu comecei a receber sessões de 
reiki aqui, então eu consegui transitar por várias práticas e cada uma 
tem uma proposta diferenciada, mas complementar, então eu tenho 
uma resposta excelente com as práticas integrativas. Primeiramente 
no âmbito físico, eu tinha alguns desconfortos, dor de cabeça, tensão 
muscular, eu consegui ter esse benefício. No âmbito psicológico foi 
gigante porque eu era muito tensa, muito preocupada com tudo e as 
práticas me trouxeram um centramento, olhar pro outro, entender o 
outro sem criticar, entender a necessidade do outro, entender o outro 
como um ser frágil que muitas vezes está reativo por uma razão. 
Tentei ficar bem comigo mesma, naturalmente quando me trouxe um 
centramento psicológico. Eu comecei a melhorar minhas relações 
interpessoais tanto no trabalho quanto no âmbito familiar  
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Rosa 

Na penúltima categoria, intitulada “Influência da realização das práticas 

integrativas no processo de trabalho desenvolvido no hospital” os profissionais 

referiram mudanças principalmente nas relações interpessoais.  

Imediatamente a gente não sente impacto, mas você começa a 
mensurar e começa a ver que a longo prazo você se torna uma 
pessoa mais seletiva mais calma, mais compreensiva e isso melhora 
muito as relações no trabalho 

Rosa 

Depois que os profissionais estão participando a gente percebe muito 
que ele estão ficando mais humanizados, quem tá participando tá 
mudando o comportamento e pra gente que trabalha aqui é muito 
positivo isso porque nós estamos em um ambiente de trabalho, eu 
acho que a gente tem que além de se respeitar ser cordial um com o 
outro, quando chegamos no ambiente de trabalho que encontramos 
aquela harmonia é muito positivo  

Lírio 

A última categoria “Contribuições das práticas integrativas para a 

gestão do autocuidado” traz os aspectos relacionados às influências das PICS 

no autocuidado dos profissionais participantes. Nos grupos focais e nos 

questionários foram referidas questões relativas à consciência corporal e 

estímulo ao autocuidado.  

Eu vejo que antes das práticas eu não olhava pra mim, eu era uma 
pessoa extremamente mecânica, o meu corpo dando sinais de 
exaustão física e mental e eu seguindo em frente, o meu corpo 
apresentando dores, somatizando algumas coisas e eu 
desrespeitando. Com a chegada das práticas na minha vida hoje eu 
consigo ver que eu consigo olhar pra mim, entender as minhas 
necessidades, em que momento eu preciso descansar, quais são os 
sinais que o meu corpo está enviando que eu preciso fazer uma 
pausa, que eu preciso fazer uma meditação, eu era uma máquina 
demolidora de trabalho me desrespeitava totalmente tanto no âmbito 
físico como no âmbito emocional 

Rosa 

A gente começa a se olhar, a perceber os sinais que nosso corpo nos 
dar e a gente começa a procurar formas de nos equilibrar fisicamente, 
então isso é fantástico, quando a gente se conhece, se olha, a gente 
consegue ter processos mais tranquilos, a gente consegue gerenciar 
de outra maneira 

Violeta 
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Os resultados alcançados pela aplicação da EADRT evidenciaram danos à 

saúde que estão presentes também nas citações dos profissionais identificadas 

por meio dos grupos focais e questionários aplicados. No tocante ao domínio 

físico, no qual os principais danos referidos foram osteomusculares, os 

participantes referiram: 

 (...) minhas dores no pescoço que eu não suportava nem baixar a 
cabeça, nem levantar, na coluna também, todos os dias. Eu troquei 
três camas em menos de um ano porque culpava os colchões, mas 
na verdade não eram os colchões era minha coluna mesmo que doía 
muito(...)  

Jasmin 

(...) Em relação a muitos sintomas que eu sentia melhorou muito, dor 
no pescoço, eu sentia a dor descendo pro braço(...) 

Girassol 

Eu sentia dores intensas, nas pernas e braços 

Gerbera 

No que concerne aos danos psicológicos, em consonância com resultados 

evidenciados na EADRT, na qual identificou danos à saúde em porcentagens 

significativa, foram referidos pelos profissionais: 

(...) Eu vivia muito mal, muito mal mesmo, sofri muito, era tristeza, 
depressão, ansiedade, agonia(...)  

Jasmim 

(...) Eu fui com o objetivo de tratar a questão da ansiedade, que é um 
problema que sempre me afetou muito e tive bons resultados (...) 

Orquídea 

Melhorei muito depois das práticas, quando eu vinha para o hospital 
eu vinha super angustiada, quando eu chegava que via aqueles 
corredores cheios de gente eu ficava muito angustiada, eu só faltava 
pirar  

Lírio 

Eu acho que mudou a minha ansiedade, porque assim é um percalço 
atrás do outro, e eu estou percebendo que eu estou menos ansiosa. 
Até uma colega estava comentando que antes sempre me via nos 
corredores muito apressada e hoje já percebeu que eu estou mais 
calma, também melhorou o nível do meu estresse no próprio trabalho 
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Lavanda 

Em relação aos danos sociais, nos quais foram considerados suportáveis, 

porém com porcentagens significativas para os itens impaciência em geral, 

conflitos nas relações familiares e dificuldade com os amigos, houve referência 

destes dados quantitativos com os relatos dos profissionais. 

(...) Até na minha relação com os colegas também eu percebi a 
diferença, não tinha paciência nem pra conversar 

 Lírio 

Eu percebi que estava me relacionando muito mal com a minha 
família, quando chegava em casa esgotada, até eu perceber como 
estava agindo, consegui mudar minhas atitudes 

Lavanda  

No PSEH desde junho de 2018 a dezembro de 2019 já foram realizadas 

em torno de 1300 atendimentos, destes a maior parte dos profissionais são do 

sexo feminino, a maior representatividade profissional se refere a equipe de 

enfermagem, sendo a auriculoterapia a prática mais utilizada, as principais 

queixas relatadas durante os atendimentos foram dores osteomusculares, 

insônia, ansiedade, estresse e distúrbios digestivos.  
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5 DISCUSSÃO 

Minha flor cresceu, me iluminou me trouxe paz e amor, sorriu e logo 
pintou o meu coração de uma cor (Vitor Kley) 

Os dados referentes à faixa etária evidenciaram uma população adulta com 

média de idade 44,94%. Dado semelhante foi evidenciado no estudo de Fonseca 

e Fernandes (2010) com média de 41% entre profissionais de enfermagem de 

um hospital público de Salvador/BA. Observou-se predominância do sexo 

feminino entre os profissionais participantes da pesquisa. Este fato pode estar 

relacionado à configuração histórica e ao processo de feminização das 

profissões na área da saúde e, de modo consequente, dos profissionais do 

âmbito hospitalar. Resultados semelhantes são expostos em um estudo 

realizado com profissionais de um hospital em Joinville/SC (ANDRADE; 2017). 

No que se refere à renda mensal, a maioria dos profissionais recebe até 5 

salários mínimos. Resultado semelhante foi percebido num estudo com 

enfermeiros de um hospital do Rio de Janeiro, no qual a renda média fica em 

torno de R$ 2460 (CAMPOS; DAVID, 2011). O tempo de trabalho na instituição 

referido com maior frequência foi correspondente a mais de 05 anos, dado 

superior ao de outra pesquisa realizada com 84 trabalhadores em âmbito 

hospitalar onde a média foi de 3 anos (SILVA et al, 2016).  

Uma porcentagem significativa dos participantes desta pesquisa possui 

carga horária de 40 horas semanais, dado semelhante ao encontrado em uma 

pesquisa com servidores de um hospital geral na região sudeste do país 

(CAMPOS; DAVID, 2011). Em relação ao turno de trabalho, a maior parte dos 

profissionais trabalha no período diurno, fato evidenciado no estudo de Fonseca 

e Fernandes (2010) com profissionais de enfermagem atuantes em âmbito 

hospitalar. 

Em referência aos dados quantitativos, os resultados deste estudo apontam 

elevada predominância de danos físicos à saúde dos profissionais, 

particularmente, os danos osteomusculares relacionados ao trabalho. Tais 



 

 

58 

achados estão de acordo com pesquisas que utilizaram os mesmos instrumentos 

de coleta de dados, como no estudo realizado com trabalhadores de uma 

instituição hospitalar em São Luiz/MA, no qual identificou os itens dores nas 

costas e dores nas pernas como avaliação negativa, sinalizando a presença de 

doenças ocupacionais. Outros três itens (dores no corpo, dores nos braços e 

alterações no sono) situam a avaliação como frequente, grave (SILVA et al, 

2016). 

Estudos nacionais indicam o registro de danos osteomusculares 

relacionados ao trabalho em grande parte (> 60%) dos profissionais que atuam 

em nível ambulatorial, resultados semelhantes são observados entre 

trabalhadores da rede hospitalar (CIARLINI et al, 2005; PIVETTA et al, 2005). O 

processo organizacional do trabalho pode promover situações que incidam no 

aumento da velocidade dos movimentos do corpo para realização de atividades 

laborais. Nessa conjuntura o trabalhador altera sua prática cotidiana, reagindo 

no sentido de trabalhar mais, dispendendo força excessiva, com ampliação da 

tensão muscular, ou redução do tempo de descanso. O sistema 

musculoesquelético quando sujeito à sobrecarga, se mantém em funcionamento 

até um certo momento em que reagirá com uma resposta inflamatória e dor 

(ASSUNÇÃO; VILELA, 2009). 

Neste processo de trabalho e influência sobre a saúde do trabalhador, é referido 
que: 

A forma como o trabalho é estruturado e gerenciado - organização do 
trabalho - inclui práticas de supervisão e de produção e influencia o 
uso que o trabalhador faz de si para cumprir os objetivos da produção. 
Os componentes da organização do trabalho são: horários, pausas, 
duração da jornada, horários extremos, concepção da produção, 
complexidade, necessidade de habilidades e esforços, controle, 
relações interpessoais, perspectivas de carreira, estilo de gestão, 
características e cultura organizacional. Esses fatores podem se 
chocar com as características e as necessidades do indivíduo [...] O 
uso do corpo no trabalho pode estar orientado por estratégias 
voltadas para as metas da produção, em detrimento da própria saúde 
(ASSUNÇÃO; VILELA, 2009). 

Foi possível identificar, no geral, que os acometimentos psicológicos 

relacionados ao trabalho estão pouco reconhecidos, mas, é preciso considerar 

que na avaliação muito grave houve relatos acima de 20% para os itens solidão 
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e tristeza. Esses dados divergem de uma pesquisa realizada com a equipe de 

profissionais de clínica cirúrgica hospitalar em que os percentuais mais altos 

foram mau humor e irritação com tudo (SILVA et al, 2016). 

É provável que muitas informações não tenham sido expostas realmente, 

tendo em vista que os sofrimentos mentais muitas vezes não são identificados 

ou são colocados em segundo plano, por se tratar de um aspecto subjetivo, o 

que reforça o modelo biomédico vigente no ambiente hospitalar (BOBROFF; 

MARTINS, 2013). Muitos dos sofrimentos psicológicos presentes nos 

profissionais que atuam no hospital têm implicações com o contato direto com a 

angústia dos pacientes e toda a responsabilidade direcionada ao profissional da 

saúde, que muitas vezes tem pouco tempo para planejar o processo de trabalho 

e até mesmo colocar em prática em razão do cotidiano corrido do hospital, do 

seu contexto estressante e com pouco poder de decisão. O próprio processo de 

adoecimento mental no ambiente de trabalho interfere na capacidade intelectual, 

criativa e na produtividade do servidor (SOUZA et al, 2018). 

Em uma pesquisa realizada com servidores do HRTM com o objetivo de 

identificar trabalhadores com o diagnóstico de Transtorno Mental e 

Comportamental Relacionado ao Trabalho, colheu-se informações dos 

profissionais sobre os impasses que persistem na assistência à saúde do 

trabalhador, especificamente sua relação com o sofrimento psíquico. Nesta 

pesquisa observou-se entraves que potencializam as questões referentes à 

saúde do trabalhador: associação entre sofrimento psíquico e ausência de lesão 

orgânica, dessa forma, segundo os participantes da pesquisa, as queixas 

psíquicas, muitas vezes são ignoradas ou associadas a sintomas físicos. Além 

disso, foi identificada a presença de trabalhadores com queixa de sofrimento 

psíquico, sem o devido diagnóstico (FEITOSA; SILVEIRA; ALMEIDA, 2015). 

No que concerne aos danos sociais, este estudo identificou a maior parte 

dos danos como positivo/suportável, porém os maiores danos relatados foram 

conflito nas relações familiares, dificuldade com os amigos e impaciência em 

geral. Em uma pesquisa que mensurou os danos à saúde relacionados ao 

trabalho, realizada com 46 profissionais de saúde, identificou-se que os danos 
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sociais foram considerados suportáveis. Apesar de apresentarem as maiores 

médias dos itens que compõem o fator, os itens “vontade de ficar sozinho” e 

“impaciência com as pessoas em geral” não se caracterizaram como danos à 

saúde dos trabalhadores (PRESTES, 2016). 

Em outro estudo, no fator danos sociais, avaliado como suportável em 

todos os itens, a vontade de ficar sozinho e a impaciência com as pessoas em 

geral apresentaram as maiores médias, o que ratifica os resultados desta 

pesquisa. Estes resultados podem ser considerados positivos se comparados 

aos encontrados em outras investigações em que estes também foram os itens 

com maiores médias, porém com classificação crítica (CAMPOS, 2008; SILVA, 

2014). Resultados semelhantes foram evidenciados no estudo de Silva et al 

(2016) com profissionais atuantes em UTI, usando a EADRT, e no fator danos 

sociais, verificou maiores médias nos itens vontade de ficar sozinho e 

impaciência com as pessoas em geral.  

O presente estudo traz evidências que profissionais do sexo feminino 

apresentaram maiores danos à saúde, estudos apontam que muitas mulheres 

vivenciam uma dupla jornada de trabalho, sendo responsáveis pela 

complexidade de serem mães, responsáveis exclusivas pelos afazeres 

domésticos e profissionais da saúde, tornando-a com mais atribuições, em 

muitos casos, do que o homem, causando uma sobrecarga de cansaço físico e 

estresse (SANTANA et al, 2013; SPINDOLA; SANTOS, 2005; COSTA, 2018). 

Porém, vale ressaltar que esses dados se diferem de uma outra pesquisa, na 

qual não apresentou associação entre os danos à saúde e o sexo (SILVA et al, 

2016). 

Os profissionais com faixa salarial de até 5 salários mínimos apresentaram 

maiores porcentagens de acometimentos à saúde, é possível compreender esse 

dado diante do contexto de outra pesquisa que observa que os profissionais da 

saúde que ganham menos, quando comparados a outros setores do mercado de 

trabalho, tem mais de um vínculo empregatício, levando o trabalhador a sacrificar 

seus horários de descanso e lazer para conseguir manter seus suas atividades 

laborais (MAURO et al, 2010). A renumeração mais favorável é altamente 
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significativa para o profissional, pois além de suprir suas necessidades básicas, 

promove um maior reconhecimento e realização do trabalhador (PRESTES et al; 

2016). Alguns autores pontuam que o valor do salário é algo que está muito 

ligado a qualidade de vida, em decorrência de que quando se ganha menos, 

precisa‐se adquirir outros empregos e ter uma carga horaria de trabalho 

exaustiva, sem tempo para laser, família e autocuidado (FERNANDES; SILVA; 

IBIAPINA; SILVA, 2018, SANTOS et al, 2017). 

No que se refere à idade, foi possível identificar nesta pesquisa uma 

relação estatística diante dos danos à saúde no processo de trabalho, 

historicamente quem tem mais idade apresenta uma média maior de 

adoecimento.  Do mesmo modo, existem evidências de diferença estatística do 

tempo de serviço com os danos à saúde, portanto, assim como percebido por 

outros pesquisadores, existe aumento gradual do adoecimento conforme o 

aumento do tempo de trabalho, há uma tendência para o aumento dos 

acometimentos diante de maior tempo de exposição (GURGUEIRA et al; 2003). 

As diferenças das horas de trabalho também se classificam como um fator 

que contribua com os danos à saúde, alguns autores afirmam que existe um 

aumento na média dos agravos conforme o acréscimo da carga horária. Mauro 

et al (2010) pontuam que aspectos como tensões, cobranças e clima 

organizacional, que estão para além da carga horaria de trabalho e mesmo que 

essa seja menor, ainda assim, pode ser produtora de adoecimento. Simão et al 

(2010), em sua pesquisa, percebe que a carga horária de trabalho elevada é um 

fator que contribui para acidentes de trabalho.  

Já os colaboradores que trabalham no período noturno apresentaram 

maiores danos à saúde, convergindo com o estudo de Kassada, Lopes e 

Kassada (2010), estes pontuam que trabalhar no turno da noite é um fator de 

risco para adoecimento. A pesquisa realizada por Lisboa et al (2010) 

contextualiza que em âmbito biológico, a noite é o horário que o organismo se 

prepara para regenerar as energias, por intermédio das horas de sono dormidas. 

Outro estudo afirma que a permanência da maioria dos trabalhadores no turno 
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noturno é pela possibilidade de conseguir outro emprego, fazer cursos e por 

motivos salariais, visto que existe o adicional noturno (SCHIEHL et al; 2014). 

No atual estudo houve correlação estatística entre os 3 domínios 

estudados. Já na pesquisa de Prestes et al (2016) os itens dos danos sociais 

apresentaram correlação significativa alta com os danos psicológicos e 

correlação baixa com danos físicos. Não se identificou correlação entre danos 

físicos e psicológicos. 

Os dados qualitativos mostram que existe um desconhecimento das PICS 

pelos profissionais que participaram da pesquisa, tendo em vista que a maioria 

afirmou que tiveram conhecimento das PICS após a implantação do PSEH. Tal 

fato mostra que mesmo com a inclusão e o fortalecimento das PICS no SUS, 

muitas pessoas ainda não tem acesso, e isso é em decorrência de múltiplos 

fatores: falta de capacitação para os profissionais, carência na iniciativa dos 

próprios profissionais em buscar se atualizar e não ficar dependente apenas dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação e a resistência do meio 

acadêmicocientífico e pelos gestores (AZEVEDO; PELICIONI,2011). 

O estudo de Ischkanian (2016) realizado em um hospital público de 

Campinas-SP, destacou que há desconhecimento por parte dos profissionais 

acerca das PICS, muitos destes não sabem como funcionam as práticas e quais 

resultados podem ser obtidos. O estudo de Melo et al (2013) aponta como reflexo 

da problemática discutida, o padrão modelo vigente da formação dos 

profissionais e do ambiente hospitalar. O cuidado é visto como algo prático e 

fragmentado, contribuindo para dissociação do seu sujeito, do seu diagnóstico e 

na intervenção escolhida. O que contrapõe a essência, o olhar e o manejo das 

PICS.  

O estudo mostra que quando os profissionais tiveram contato com as PICS, 

eles demostraram-se impactados positivamente com a forma de olhar para o 

processo de adoecimento, a condução do cuidado e os seus resultados. Assim 

como apresenta uma pesquisa realizada em unidades de saúde de baixa e 

média complexidade, na qual todos os profissionais afirmaram acreditar que as 
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PICS são potentes na melhoria da qualidade de saúde dos indivíduos 

(ISCHKANIAN; PELICIONI, 2012). Em outra pesquisa, realizada em ambiente 

hospitalar, é ressaltado a importância de dá ênfase a um cuidado integral, não 

se pensando apenas em um contexto físico, mas valorizando as energias mais 

sutis que compõe o ser humano (MELO et al, 2013). O que reafirma que cada 

vez mais esses profissionais confirmam a eficácia de um modelo de cuidado 

mais humanescente, do mesmo modo que a implantação do PSEH e o seu 

sentido para os profissionais, os quais ressaltaram impactos positivos na 

qualidade de vida. 

Os profissionais que participaram desta pesquisa elencaram mudanças 

positivas na saúde (com destaque para as referências de dores 

osteomusculares, ansiedade, estresse) após a realização das práticas 

integrativas. De modo semelhante, as potencialidades das PICS são 

evidenciadas no estudo de Kurebayashi et al (2017), no qual comprova, por meio 

de ensaio clínico randomizado, a eficácia da auriculoterapia para redução de 

ansiedade e dor em profissionais de enfermagem. Os benefícios das PICS 

também são observados no estudo de Azevedo et al (2016), os resultados desta 

pesquisa demostraram que terapias complementares são eficazes no controle 

da pressão arterial (PA), alívio de dores, aumento da disposição, promovem 

equilíbrio corporal, melhora da autoestima, redução no consumo de 

medicamentos e fortalecimento das estruturas ósseas e musculares. 

No que concerne às principais mudanças percebidas no contexto hospitalar 

após implantação do PSEH, os profissionais direcionaram as suas respostas 

para as relações interpessoais, afirmando que após o uso das PICS os 

profissionais se tornaram mais sensíveis e compreensivas umas com as outras. 

Pesquisas como a de Melo et al (2013) apresentam as PICS na melhoria da 

comunicação, relação e cuidado entre os profissionais no ambiente de trabalho. 

Quando é pensado o campo das relações interpessoais, é citado também 

algo que tem grandes impactos do contexto do cuidado em saúde para que 

possa ser desenvolvido um trabalho satisfatório e com qualidade de vida no 

ambiente hospitalar (SILVA; MEDEIROS; QUENTAL, 2016). Wagner et al (2009) 



 

 

64 

afirmam que é imprescindível o estabelecimento de relacionamentos 

interpessoais saudáveis para que seja possível realizar um melhor cuidado 

terapêutico, tanto no âmbito individual, do próprio profissional, como também na 

execução do seu trabalho, melhora a qualidade dos atendimentos. 

No que concerne a atuação das PICS na gestão do autocuidado, os 

profissionais destacaram que as práticas estimulam os processos de 

autoconhecimento e possibilitam a cuidado de si. Resultados semelhantes foram 

encontrados em uma pesquisa realizada com profissionais de enfermagem 

atuantes em ambiente hospitalar, evidenciouse que a realização de PICS 

promove equilíbrio das necessidades física, mental, emocional e espiritual 

levando a uma conexão harmoniosa entre o indivíduo e o ambiente. Ademais, 

permeia processos de autoconhecimento, exercita a capacidade de acessar 

seus conteúdos vivenciais, propiciando autocuidado e autotransformação. 

(SALOMÉ, 2009). 

As PICS, promovem uma visão ampliada de saúde, com acolhimento ao 

indivíduo e coletividade, respeitando a subjetividade e particularidade, 

promovendo o potencial humano a partir do incentivo ao autoconhecimento, 

autocuidado e autotransformação. Tais práticas permitem o 

autodesenvolvimento de potencialidades, valorizando a integralidade no cuidado 

de si e de outros, assim como promovem a melhoria da qualidade de vida 

pessoal e suas interrelações no ambiente institucional (PDPIS, 2014).  
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6 CONCLUSÃO 

Que dance a linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, 
amor de flor (Maria Gadu) 

Os resultados apresentados dão respaldo para reflexão dos principais 

riscos e adoecimentos nos profissionais do âmbito hospitalar, os dados 

evidenciam que este pode ser um ambiente adoecedor. Paradoxalmente o local 

de cuidado, transforma-se em um espaço de adoecimento profissional. Os 

profissionais de saúde, vivenciam processos de desgastes físico e emocional, 

excesso de horas, sucateamento do sistema de saúde, além de ao se 

conectarem ao cuidado com o outro, muitas vezes, acabam esquecendo do 

próprio cuidado, deixando-se ainda mais vulneráveis ao adoecimento.  

O estudo evidenciou danos significativos à saúde relacionados ao trabalho, 

principalmente no domínio físico, com destaque para os danos osteomusculares, 

seguido de domínio psicológico e social. É notória a necessidade de espaços 

terapêuticos e de convivência humanizado dentro do hospital direcionado aos 

profissionais, para que eles consigam minimizar o estresse, o cansaço e os 

demais sintomas de desgastes, compartilhando os sofrimentos vivenciados  

advindos do próprio trabalho e serem acolhidos. 

Nesta perspectiva, destacase a potencialidade do PSEH para esses 

profissionais no contexto laboral, tendo em vista que é um espaço de escuta e 

cuidado, que oportuniza melhoria da qualidade de vida no trabalho. As PICS 

realizadas no HRTM com foco na saúde do trabalhador, tem oportunizado 

processos de promoção à saúde que beneficiam a saúde de cada profissional, 

atuando de maneira positiva sobre os danos à saúde, prevenindo agravos à 

saúde assim com proporciona um processo de trabalho harmonioso, com 

relações interpessoais exitosas. Tais práticas também estimulam os processos 

de autoconhecimento e possibilitam o cuidado de si. 

As PICS intermediam um cuidado mais amplo contribuindo para a 

conquista de melhores resultados no processo saúde-doença. Nesta afirmativa, 

compreende-se que o PSEH contribui inegavelmente com o novo olhar para 

saúde, um olhar humanescente indispensável para o processo de trabalho. 
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Promove, através da utilização de tecnologias leves, a melhoria do bem-estar 

geral, corporalização do conhecimento, exercício da cidadania e transformação 

da realidade. Além disso, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais 

promove impacto positivo nas ações desenvolvidas pela equipe, potencializando 

a qualidade da assistência à saúde ofertada à população. 

Acredita-se que o estudo servirá de subsídio para avaliação de outros 

setores e processos relacionados à saúde laboral, também servirá como 

informação para os profissionais e gestores da instituição, de forma a 

sistematizar a organização do trabalho, proporcionando um ambiente benéfico e 

acolhedor, como também estimular ações de promoção da saúde e diminuição 

de situações de riscos de danos à saúde decorrentes do trabalho.  

As dificuldades enfrentadas nesta pesquisa estão relacionadas ao fato de 

se tratar da implantação do PSEH de forma pioneira no país, o que dificultou a 

procura por referências bibliográficas, assim como no hospital realização do 

estudo, a resistência inicial por algo ainda não conhecido pelos profissionais. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário qualitativo construído para a pesquisa 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

      PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E 

SOCIEDADE 

 

QUESTIONÁRIO REFERENTE À EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO PRONTO 

SOCORRO ENERGÉTICO HOSPITALAR. RESPONDA COM SUAS PALAVRAS 

NOME: ______________________________________________ 

Qual seu conhecimento e vivências prévias acerca das práticas integrativas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a sua percepção acerca da implantação do Pronto Socorro Energético Hospitalar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais mudanças pessoais ocorreram após a realização das práticas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Qual a influência da realização das práticas integrativas no processo de trabalho 

desenvolvido no hospital?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais as contribuições das práticas integrativas para a sua gestão do autocuidado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A contribuição do pronto 

socorro energético na saúde do trabalhador” que tem como pesquisadora responsável a 

Prof. Dra Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson e pesquisadora auxiliar a 

enfermeira Raiane Caroline da Silva França. Esta pesquisa pretende descrever e analisar 

a contribuição do pronto socorro energético, por meio das práticas integrativas, na saúde 

laboral dos servidores do Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM). 

O motivo que nos leva a fazer este estudo fundamenta-se na importância de analisar 

questões que abranjam a conjuntura do processo de trabalho desenvolvido no hospital 

cujo histórico remete ao alto índice de absenteísmo dos trabalhadores por motivos 

emocionais e transtornos mentais. Com o propósito de gerar resultados que possam 

colaborar com as discussões acerca de condições laborais que propiciem a qualidade de 

vida dos profissionais e para a estruturação do conhecimento sobre as práticas 

integrativas. Caso você decida participar, você será submetido(a) ao seguinte 

procedimento: responderá um questionário contendo perguntas sobre seus dados pessoais 
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e a Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT), instrumento 

construído e validado no Brasil, que avalia alguns aspectos da relação entre o trabalho e 

risco de adoecimento.  O questionário será aplicado nos turnos matutino e/ou vespertino 

em ambiente calmo e reservado disponível no HRTM com a presença das pesquisadoras 

e do profissional participante da pesquisa, garantindo privacidade e sigilo.  A aplicação 

dos questionários terá duração média de 05 a 10 minutos. Durante o preenchimento do 

questionário, no que concerne aos riscos relacionados à esta pesquisa, no que concerne à 

utilização do questionário, pode ocorrer desconforto ou constrangimento em responder a 

algum item do questionário utilizado na pesquisa, medo de ser identificado ou quebra de 

sigilo, além de cansaço ou vergonha ao responder o questionário. Para minimizar tais 

riscos, o participante será assegurado de que as respostas obtidas serão confidenciais; o 

questionário não terá identificação pelo nome para que seja conservado o anonimato; 

todos os indivíduos irão adquirir esclarecimento inicial sobre a pesquisa; terão 

privacidade para responder o questionário; garantia de sigilo, como também a clareza 

sobre a participação voluntária. Além das medidas de precaução/prevenção de riscos, será 

frisado que o participante tem o direito de se recusar a responder qualquer item sem 

nenhuma penalidade. Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador que 

estiver aplicando o questionário. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar 

suas dúvidas entrando em contato com a pesquisadora Isabel Cristina Amaral de Sousa 

Rosso Nelson, no endereço R. Dionísio Figueira, 383- Centro, Mossoró-RN, CEP 59610-

090, no e-mail isacristas@yahoo.com.br ou no número (84) 3315-2151. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos 

fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses 

dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

em sua residência por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua 

participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
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(UERN), no endereço Rua. Prof. Antônio Campos, s/n, Costa e Silva., BR 110, KM 48 – 

CEP: 59.610-090 Mossoró/RN, no e-mail cep@uern.br ou no telefone (84)3312-7032. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável. 

 Consentimento Livre e Esclarecido. Após ter sido esclarecido sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de 

conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “ A contribuição do pronto 

socorro energético na saúde do servidor do HRTM”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

Mossoró-RN, ___/___/___ 

 

_______________________                                     ______________________                                      

Participante                                                                          Pesquisador 

 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica 
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APÊNDICE C- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

 

Eu ___________________________________________,depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade da gravação 

de áudio produzido por mim, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

Prof. Dra Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson e  Raiane Caroline da 

Silva França do projeto de pesquisa intitulado “A contribuição do pronto socorro 

energético na saúde do servidor do HRTM” a realizar captação de áudios que se 

façam necessários sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas 

cópias) para fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, 

dissertações ou teses, além de slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (ECA, 

Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Mossoró - RN, __ de _______________ de 2018 
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

APÊNDICE D- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Eu __________________________________ depois de conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Prof. Dra Isabel 

Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson e Raiane Caroline da Silva França do 

projeto de pesquisa intitulado intitulado “A contribuição do pronto socorro 

energético na saúde do servidor do HRTM” a realizar captação de imagens que 

se façam necessárias sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (suas respectivas 

cópias) para fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, 

dissertações ou teses, além de slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (ECA, 

 

IMPRESSÃO 
DATILOSCÓPICA 
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Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Mossoró - RN, ___ de _____________ de 2018 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

APÊNDICE E- ROTEIRO GRUPO FOCAL 

ROTEIRO‐ GRUPO FOCAL 

1. Qual seu conhecimento e vivências anteriores acerca das práticas 

integrativas? 

2. Qual a sua opinião acerca da implantação do pronto socorro energético 

no hospital?  

3. Quais mudanças ocorreram em sua vida após a realização das práticas 

integrativas? 

4. Qual a influência da realização das práticas integrativas no processo de 

trabalho desenvolvido no hospital? 

5. Quais as contribuições das práticas integrativas para a gestão do 

autocuidado? 

 

 

IMPRESSÃO 
DATILOSCÓPICA 
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APÊNDICE F- FICHA DE AVALIAÇÃO 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: __________________________________________________________ Idade:____________  Sexo:________________ 

2 - ANAMNESE: 

Queixa Principal:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

HDA: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Medicações em uso: ____________________________________________________________________ 

 

Antecedentes patológicos:________________________________________________________________ 

 

Antecedentes familiares:_________________________________________________________________ 

 

3 - SSVV: 

PA: _________X_________ mmHg          FC:__________bpm          FR: __________ irpm        Temperatura: 

_____________°C 
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5  - EXAME AURICULAR: 

 - Inspeção:  manchas, vascularização, escamações, cordões, nódulos, alterações morfológicas. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

- Palpação: dor, cacifo.  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

- Pontos 

4 - EXAME FÍSICO HOLÍSTICO: 

 

a -  Sentimentos prevalentes: 

raiva          euforia          preocupação             tristeza             medo   

 

b – Sistema Cardiorrespiratório: 

dor           pressão         dispneia          asma           tosse           palpitação   

 

c –Sistema Digestório: 

dor abdominal          distensão          pirose          peso           náusea            gases          cólicas  

 

d – Sabor Preferido: 

ácido          amargo          doce           picante            salgado  

 

e – Sistema Urinário: 

poliúria        oligúria        polaciúria           hematúrica           disúria          incontinência           retenção  

turva           âmbar            amarelo clara             Homem: gotejamento            jato forte       

 

f – Sistema Intestinal: 

diarreia          constipação          fezes flutuam          fezes afundam         fezes com sangue           

 

g – Menstruação: 

metrorragia          oligomenorreia          amenorreia          ciclo irregular          cor vermelho pálido    

cor vermelho vivo          escuro com coágulos           dismenorreia    

 

h – Sono: sonolência           insônia          pesadelos           tranquilo          roncos  

 

i – Dores: 

- cabeça: frontal (estômago)         lateral (fígado)          ápice (fígado)          occipital (bexiga) 

- músculo esquelética: cervical          torácica          lombar          sacral         MMSS         MMII  

 

j – Diagnóstico: constituição com base nos 5 elementos _________________________________________ 

- desequilíbrio dos elementos: fogo          terra           metal          água            madeira   
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1 semana                             2 semana                              3 semana                   4 

semana 
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APÊNDICE H- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA CROMOTERAPIA 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA CROMOTERAPIA 

PROJETO: 

NOME DO USUÁRIO: 

     DATA: 

Queixa principal: 

Plano terapêutico: 

 

 

 

Respostas da consulta anterior: 

 

  

     DATA: 

Queixa principal: 

Plano terapêutico: 

 

 

 

Respostas da consulta anterior: 
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     DATA: 

Queixa principal: 

Plano terapêutico: 

 

 

 

Respostas da consulta anterior: 
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ANEXOS 

ANEXO A- ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS DANOS RELACIONADOS AO 

TRABALHO 
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ANEXO B- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA  
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