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RESUMO  

 
A fala, o corpo e a urgência subjetiva: manifestações psicossomáticas em contexto de 

Pronto-Socorro 

 

Manifestações psicossomáticas referem-se à expressão de conflitos e angústias psicológicas 

por meio de sintomas corporais, que ocorrem como respostas a estresses psicossociais e cuja 

origem não se encontra em uma lesão ou alteração orgânica. O objetivo desse trabalho é 

compreender a presença de aspectos psicológicos em pacientes que chegam à unidade de um 

Pronto-Socorro, e em como esses aspectos estão relacionados à eclosão e/ou ao curso de um 

adoecimento. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem clínico-

qualitativa, que utiliza como recurso metodológico o estudo-série de casos. Participaram do 

estudo dois pacientes regulados em um hospital de nível terciário. Para análise dos dados, 

utilizou-se a Análise Fenomenológica Interpretativa (AFI). A partir da consideração acerca dos 

casos descritos, foram elencadas sete categorias para discussão, sendo: dimensão do luto e os 

sintomas depressivos; histórico de perdas; rede de apoio; estruturas psicológicas e estratégias de 

enfrentamento; lida com a dimensão psicossomática; relação com o ambiente hospitalar; e rede 

de saúde. Foi possível considerar a relevância dos aspectos psicológicos na manifestação e curso 

dos sintomas corporais, destacando-se a necessidade de compreender e evidenciar aspectos 

subjetivos associados aos sintomas.  

Palavras-chave: psicossomática, urgência, Pronto-Socorro.  

 



 

ABSTRACT  

The speech, the body, and subjective urgency: psychosomatic manifestations in the 

context of an Emergency Room 

 

Psychosomatic manifestations are the expression of psychological conflicts and anguishes 

through bodily symptoms, which manifest themselves as responses to psychosocial stress and 

whose origin is not found in an organic lesion or alteration. The objective of this work is 

understanding the presence of psychological aspects in patients who arrive at an Emergency 

Room, and how these aspects relate to the eclosion or the course of a disease. This is a cross-

sectional, descriptive and exploratory study, with a clinical-qualitative approach, using a case-

series study as a methodological resource. Two patients from a tertiary level hospital participated 

in the study. Data were analyzed according to Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 

The consideration of the cases described led to the definition of seven categories for discussion, 

which were: the dimension of grief and depressive symptoms; loss history; support networks;  

psychological structures and coping mechanisms; dealing with the psychosomatic dimension; 

relation to the hospital environment; and health network. It was possible to consider the relevance 

of the psychological aspects in the manifestation and course of the bodily symptoms, and the 

need to understand and make clear subjective aspects associated to the symptoms.  

Keywords: Psychosomatic Medicine; Emergencies; Emergency Room. 

 

 



 

ARTIGO  

 

O processo de funcionamento de um Pronto Socorro (PS) abarca em sua rotina demandas e 

necessidades específicas no contexto de um hospital geral. Dentro da rotina hospitalar, a unidade 

recebe pacientes com queixas de variados tipos, em diferentes graus de urgência ou necessidade 

de atendimento. O PS acaba sendo então porta de entrada para problemas que são emergentes, no 

sentido de sua imediaticidade e necessidade rápida de suporte; ou problemas crônicos em crises 

de agravo, que demandam também atendimento. 

Para um paciente que está no Pronto-Socorro, o que é urgente em um primeiro momento são 

suas necessidades físicas vitais que precisam ser atendidas para garantir sua 

sobrevivência/estabilidade orgânica. Em qualquer ocasião, entretanto, a ocorrência dos sintomas 

expressos pode apresentar algumas especificidades que superam a capacidade de lida do saber 

científico biológico e do aparato tecnológico (Coppe & Miranda, 2002). Muitos sintomas 

atendidos no PS, assim, não surgem apenas em virtude de aspectos orgânicos/biológicos, mas 

também podem estar associados a conteúdos emocionais e/ou cognitivos que precisam ser mais 

bem compreendidos pelos profissionais da área da saúde. 

1.1. A construção de um sintoma e a queixa no Pronto Socorro  

Coelho e Ávila (2007) afirmam que a somatização trata, basicamente, de uma 

manifestação de conflitos e angústias psicológicas por meio de sintomas corporais, isto é, uma 

manifestação em resposta a estresses psicossociais como eventos de vida e situações conflituosas. 

A somatização, entretanto, recebe diferentes denominações, o que dificulta uma linguagem única 



 

e prejudica diagnósticos e tratamentos. Trata-se, de todo modo, de uma manifestação cuja origem 

não se encontra em uma lesão ou alteração orgânica, mas na influência substancial de variáveis 

psicológicas em sua aparição ou desenvolvimento (Almeida, 2006; Velasco, 2010). 

 Esse estudo, particularmente, embasa-se nas noções de Pierre Marty (1918-1993), 

psicanalista francês, considerando a relevância de sua teoria no desenvolvimento histórico da 

área. Seu modelo traz a ideia de que a um menor grau de atividade simbólica corresponde uma 

maior vulnerabilidade do soma. 

Marty define três domínios adaptativos do sujeito na lida com as mobilizações ao longo 

da vida: o aparelho somático, mais arcaico; o aparelho mental, sujeito a regressões e 

reorganizações; e, o comportamento, presente no desenvolvimento e relacionado ao domínio 

mental (Capitão & Carvalho, 2006). Assim, situações traumatizantes, no sentido de queda ou de 

excesso de excitações, podem desorganizar os aparelhos funcionais até que se encontre um 

sistema de contenção. Em um processo regressivo, haveria um ponto de fixação somática, 

surgindo como defesa e modo de lidar do sujeito com uma vivência.  

 Em 1962, Marty e Michel de M’Uzan propuseram a noção de pensamento operatório, 

evidenciando nesse perfil de sujeitos a carência de atividades oníricas e simbólicas, incluindo-se 

os mecanismos de defesa psicológicos como os deslocamentos, condensações, introjeções, 

projeções, identificações etc. Nas representações operatórias, portanto, haveria o aporte no 

mundo externo para expressão de um discurso que seria aprendido: daí, portanto, as impressões 

impessoais, racionais, monótonas, factuais e descoloridas do sujeito, com desvinculação afetiva e 

uso precário de referências pessoais e verbais (Capitão & Carvalho, 2006; Casseto, 2006). 

  Não é raro, portanto, a dificuldade de expressão emocional dos pacientes ditos 

psicossomáticos, que tendem a colocar no corpo a energia de vivências e experiências em forma 

de sintomas físicos. Essa dificuldade engloba, para Almeida (2006), a dificuldade tanto de 



 

identificar os próprios sentimentos como em descrevê-los aos outros. Isso acarreta consequências 

prejudiciais, uma vez que a inibição e a repressão emocional podem resultar em uma cronificação 

mal adaptativa na resolução de conflitos, prejudicial à saúde física e mental. Esse fator pode gerar 

uma sobrecarga para o sistema de saúde, ocasionando consultas médicas excessivas, recorrências 

de queixas, pedidos repetidos de exames, comorbidade de perturbações psicológicas/psiquiátricas 

que intensificam o nível de sofrimento, além da consideração de que tais pacientes são difíceis e 

desafiadores para a equipe (Almeida, 2006).  

 Esse trabalho busca, a partir disso, compreender a presença de aspectos 

psicológicos/psicossomáticos em pacientes que chegam à unidade de um Pronto-Socorro, e como 

esses aspectos estão relacionados à eclosão e/ou ao curso de um adoecimento nos pacientes 

observados.  

 

Método 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, de abordagem clínico-

qualitativa. Utiliza como recurso metodológico o estudo-série de casos (Turato, 2000).  

 

Participantes 

Participaram do estudo dois pacientes do Pronto-Socorro (PS) de um hospital 

universitário público de nível terciário. O PS da unidade recebe prioritariamente pacientes 

crônicos com complicações ou crises de agravos clínicas, sendo a grande maioria deles já 

vinculada ao próprio hospital, ou proveniente de encaminhamentos de outras unidades por meio 

da regulação realizada pelo Sistema Único de Saúde.  

Como critério de inclusão, foram considerados pacientes atendidos na instituição que não 

tiveram diagnóstico clínico médico elucidado, ou que mesmo tendo diagnóstico preexistente 



 

apresentassem sintomatologia não justificada pela equipe médica. Também, deveriam concordar 

com a participação no estudo. Como critérios de exclusão, consideraram-se pacientes que 

evoluíssem com alterações de nível de consciência, de linguagem e/ou pensamento.  

 

Instrumentos 

Foi utilizado primeiramente o Questionário Sociodemográfico e de Informações Clínicas, 

elaborado pelos pesquisadores e referentes a variáveis sociais e demográficas (sexo, idade, estado 

civil, renda familiar, escolaridade, número de filhos, situação de moradia, ocupação e doença 

preexistente). Posteriormente, usou-se um Roteiro de Entrevista Psicossomática Semiestruturada, 

elaborado também pelos pesquisadores e com base na literatura revisada. Por fim, foi utilizado 

um diário de campo, no qual foram anotadas as impressões e gestos dos entrevistados, 

considerando também outros comportamentos não-verbais que pudessem ser de relevância para a 

análise.  

 

Procedimentos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, mediante o número de 

parecer 2.338.871, sendo seguidas as normas definidas pelo Conselho Nacional de Saúde em 

Resolução nº 196/96 sobre pesquisas envolvendo seres humanos. As entrevistas foram realizadas 

durante o segundo semestre do ano de 2017. Ocorreram individualmente, em sala reservada, com 

condições de privacidade e segurança, sem adversidades ao longo da coleta. Os encontros 

ocorreram após atendimento de triagem realizado pela pesquisadora, como parte do serviço de 

rotina da unidade, considerando-se os aspectos relatados pelo paciente, pela equipe e por 

informações disponíveis nos prontuários.  



 

Os participantes foram abordados, e após aceite de participação expresso verbalmente, 

registraram acordo com a caracterização da pesquisa mediante o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). A sugestão das entrevistas foi recebida com abertura pelos participantes, 

considerando contato inicial desenvolvido em atendimento prévio de triagem na unidade. 

Tiveram duração média aproximada de quarenta e cinco minutos e foram audiogravadas para 

posterior transcrição na íntegra.  

 

Análise de Dados  

Após transcrição literal das entrevistas, foi utilizada a Análise Fenomenológica 

Interpretativa - AFI (Smith & Eatough, 2010). A AFI analisa a maneira pela qual os indivíduos 

dão sentido às suas experiências.  

 

Resultados  

Caso 1 

Trata-se de Rosana (nome fictício), 41 anos, divorciada, aposentada, quatro filhos, ensino 

fundamental incompleto, evangélica, renda de 01 a 03 salários mínimos.  

 A entrevistada deu entrada no serviço hospitalar com queixa de dor abdominal 

persistente. Havia sido internada dois meses antes na instituição para a realização de uma cirurgia 

exploradora, sendo evidenciado na ocasião isquemia mesentérica – ou, em suas palavras, 

“trombose no intestino”. Concomitante à internação, seu pai faleceu por conta de uma parada 

cardiorrespiratória súbita em casa, e a família optou por não contar sobre o ocorrido. O receio era 

que a paciente pudesse se fragilizar e se debilitar ainda mais em seu período pré-operatório, e que 



 

isso pudesse ser um agravante significativo para seu estado de saúde geral. Assim, tomou 

conhecimento do fato apenas 25 dias depois, em seu pós-operatório.  

Pouco após chegar ao Pronto-Socorro, a equipe de enfermagem solicitou atendimento 

psicológico para a paciente, que apresentava-se bastante chorosa e com traços de humor 

rebaixado. Foi realizado atendimento inicial de triagem, com foco em identificação de demandas, 

apoio/suporte emocional e escuta ativa. Paciente relatava sentir-se sozinha e queixava-se de dor 

de forte intensidade. Foi realizado contato com equipe médica da unidade e com equipe da 

cirurgia vascular que acompanhava a paciente previamente, de maneira a intermediar as 

queixas/demandas da paciente com o que era levantado pela equipe. Posteriormente, nos 

reunimos em conjunto com a paciente, e os dois médicos que acompanhavam o caso na unidade 

informaram que não havia nenhum achado nos exames (laboratoriais, raio-x e tomografia) que 

indicasse comprometimento ou alteração que justificasse a persistência dos sintomas 

apresentados.  

Foi realizado, então, encaminhamento para a psiquiatria e a psicologia. Ainda em 

abordagem conjunta com equipe, foi explicitado com a paciente e família a importância do apoio 

familiar, e sobre a veracidade e legitimidade da dor/sintoma. Foi abordado que o fato de não 

haver achado nos exames nos sugeria que precisaríamos entender sua dor de outra maneira, sob 

outra ótica, que exigiria tempo e dedicação. Foi salientado e resgatado, além disso, a dimensão 

dos últimos acontecimentos (internação, cirurgia, falecimento do pai) e o sofrimento/dificuldade 

esperado desse processo. A noção psicoeducativa, assim, foi a de trazer o conceito de “dor total” 

(Instituto Nacional do Câncer [INCA], 2001), enquanto sofrimento que se relaciona não apenas a 

danos e lesões físicas. Realizada orientação com paciente e família, foi combinado retorno para 

novo atendimento e realização da entrevista. Em seguida, foi realizada discussão com equipe 

sobre o caso no local. 



 

 

Caso 2 

Refere-se a José (nome fictício), 23 anos, solteiro, vendedor, sem filhos, ensino 

fundamental incompleto, evangélico, renda de 01 a 03 salários.  

O entrevistado foi recebido no serviço com queixa de dor nas costas, no peito e falta de ar. 

Possui diagnóstico de anemia falciforme, doença hematológica hereditária relacionada a uma 

modificação genética que provoca mudança no formato das hemácias, e consequente alteração na 

oxigenação do corpo de maneira satisfatória (Silva, Bellato & Araújo, 2013). É usuário da 

instituição desde a infância, onde descobriu a doença. Em vista das crises álgicas que são comuns 

à condição, interna-se frequentemente no local, com oscilação em relação ao número de vezes ao 

longo do ano. Com ele, foram necessárias duas entrevistas para a coleta de dados. Mostrou-se 

receptivo para ambas, entretanto, queixava-se de dor na primeira, e optou-se então por 

interrompê-la para dar continuidade em outro momento.  

José referiu que estava há cinco meses sem ter nenhuma crise, e que nesta os sintomas 

começaram de maneira súbita. Indo para o trabalho de manhã, sentiu as dores e caiu dentro do 

ônibus em que estava. Um amigo que estava presente, já ciente de suas questões de saúde, buscou 

ajuda e juntos foram para o CAIS da cidade; de lá, foi encaminhado para o hospital. Refere que a 

dor era de intensidade máxima em sua chegada, e que diminuía para a metade com o uso de 

morfina. Segundo ele, as dores nos últimos tempos têm sido mais fortes e incapacitantes do que 

antes. Após realização da última entrevista, paciente recebeu alta na unidade em dia no qual não 

havia a presença de psicólogo no setor. Não foi possível, portanto, acompanhar desfecho do caso 

no local e encaminhamentos/condutas realizadas pela equipe.  

Inicialmente, José refere que estava tudo “bem e normal” nos últimos dias. Responde que 

tem se sentido mais cansado e agitado, mas que não sabe identificar o motivo. Diz ele: “[estava] 



 

até bem.. tava normal, faço atividade física.. jogo bola. Faço tudo. Mas aí ontem não sei o que 

aconteceu não”. Quando solicitado que contasse um pouco sobre sua história, refere que nasceu 

na Bahia e que seus pais, primos primeiros, tiveram dez filhos – dois faleceram ao longo dos 

anos. Seu pai trabalhava como vaqueiro e a mãe era do lar, ambos ainda moram na região rural 

do interior do estado da Bahia. Com cinco anos de idade, seu irmão veio para cá realizar exames 

e após algumas crises foi diagnosticado com anemia falciforme. A mãe, por solicitação médica, 

ligou para a família e pediu para que o esposo viesse com o restante dos filhos, para que também 

realizassem os exames. Além do irmão mais velho diagnosticado inicialmente, ele e o caçula 

também tiveram resultado positivo.  

Já com nove anos, o irmão mais velho sofreu crises intensas e, após algumas internações, 

veio a óbito. José não manifesta muitas coisas a esse respeito no momento, e opta por contar 

outros detalhes de sua vida: trabalha como vendedor em uma feira da cidade; mora com a irmã e 

os sobrinhos; foi usuário de cocaína a partir dos 16 anos; já foi casado quatro vezes. 

Respondendo a questão sobre qualidade atual do sono, refere que consegue dormir bem, e que às 

vezes costuma sonhar.  

Questionado sobre a incidência de algum sonho mais frequente, ou de uma temática 

recorrente, responde: “eu sonho, tipo, muito com esse meu irmão que morreu. Eu sonho bastante 

com ele, uma lembrança dele. Eu não tinha muitos anos não, mas eu tinha uns cinco anos”. 

Prossegue-se a entrevista: “e como ele está no sonho?”. Ele diz: “bem, já era grandão já. Já era 

adulto já. Nós jogava bola”. Nesse momento, o entrevistado começou a queixar-se da dor, gemer 

e dizer não dar mais conta de responder às questões. Encerrou-se a entrevista e permaneceu-se 

algum tempo junto a ele, até que se sentisse melhor. Paciente não dispunha de acompanhante no 

local, tendo sido necessária a ligação pela equipe do Serviço Social durante a internação para 



 

localizar os familiares do paciente. Sua mãe, que estava de visita na cidade, realizou uma visita 

no período da tarde.  

No segundo encontro, referindo alívio da dor e disponibilidade para continuação, José 

relata outros aspectos de suas vivências. Diz, em relação à pergunta sobre como observa que 

costuma resolver seus conflitos/problemas, que geralmente gosta de conversar. Refere, assim, que 

não tem o costume de brigar ou discutir, mas que no dia anterior à internação ocorreu uma 

discussão que havia lhe chateado. Em uma discussão entre sua sobrinha e seu cunhado, brigou 

com seu cunhado após ameaça deste de agredir fisicamente a adolescente. Após a briga, optou 

por leva-la, junto com seus outros dois sobrinhos, para a casa de outra irmã, onde dormiram. Na 

manhã seguinte, ocorreu o mal estar dentro do ônibus, a caminho do trabalho.  

 

Discussão 

 

A partir da consideração acerca dos casos descritos, algumas categorias foram elencadas 

para discussão: 1) dimensão do luto e os sintomas depressivos; 2) histórico de perdas; 3) rede de 

apoio; 4) lida com a dimensão psicossomática; 5) estruturas psicológicas e estratégias de 

enfrentamento; 6) relação com o ambiente hospitalar; e, 7) rede de saúde. 

  

Dimensão do luto e os sintomas depressivos 

A fala de Rosana sugere a lida com o luto como um dos grandes eixos em relação às 

dificuldades emocionais e ao sofrimento que vivencia. O luto, como experiência singular e 

subjetiva, depende de múltiplos fatores. O vínculo da entrevistada com o pai foi descrito como 

muito significativo, de abertura e confiança. Salienta ela: “Ele sempre conversava comigo. Não 

tinha, assim, aquele negócio de segredo, sabe. De mim com o pai, do pai comigo. Não, não tinha 



 

segredo. Tudo que ele sabia, que ele podia fazer [por mim] ele fazia”. O tipo da morte, uma 

parada cardiorrespiratória ainda em casa, na fazenda, caracteriza-a como inesperada/abrupta, um 

fator complicador considerável em relação a esse processo (Braz & Franco, 2017).  

Não foi possível, também, realizar despedidas ou os rituais funerários significativos, 

considerando sua importância no processo de simbolização/elaboração da experiência (Coelho, 

2012). Após tomar conhecimento do fato, todos os rituais já haviam sido realizados, e a família já 

estava inserida em outra etapa do processo de luto, diferente da sua. Seu tempo para viver o 

processo, portanto, além de menor, delineou-se como mais solitário e isolado.  

  Como processo de crise agravante, encontra-se a hospitalização e o adoecimento. Ela diz: 

“tudo bem se eu não tivesse visto ele e eu tivesse bem, tivesse sadia, eu ia sim sentir a falta dele, 

eu ia sentir, mas eu acho que eu não ia sentir tanto como eu estou sentindo agora”. A escolha da 

família em não anunciar o óbito, ainda que provavelmente embasada em um intuito de proteção, 

abriu espaço para um processo de difícil elaboração, que estava sendo vivido sob a avaliação de 

falta de apoio/suporte familiar pela privação de sua lida com a realidade e com o luto. O 

sentimento vivido no momento, portanto, era o de frustração e solidão.  Braz e Franco (2017) 

sugerem o tipo de apoio (como é percebido em uma avaliação subjetiva, isto é, inadequado ou 

adequado) como outro componente relevante no processo.   

 Rosana trouxe, também, que estava pensando em mudar-se para a fazenda dos pais assim 

que terminasse o tratamento, e que havia negado o convite do pai em fazê-lo até estar melhor 

fisicamente. Após seu falecimento, o sentimento foi também de culpa e arrependimento, pois 

estava longe do pai e, ao mesmo tempo, sentia que não havia melhorado.  

  É importante ressaltar, portanto - compreendendo a magnitude dos fatores de risco e a 

quantidade relevante deles presente em sua experiência - o fenômeno descrito como “luto 

complicado”. Nessa dimensão, consideramos o fenômeno não enquanto dimensão patológica, 



 

mas como dimensão que organiza-se de maneira distinta e que exige cuidados diferentes em 

termos de prevenção e intervenção (Braz & Franco, 2017). Segundo as autoras, são 

manifestações que necessitam de maior atenção: expressão de sentimentos intensos que persistem 

após a perda; mudanças radicais no estilo de vida que tendem ao isolamento, baixa autoestima, 

impulso autodestrutivo, alterações no peso e sono, ideias de ruína e somatizações frequentes. 

Nessa fala, Rosana salienta a dificuldade em relação a todo o processo: 

“E somente isso entrava na minha cabeça: o pai não morreu, ele tá em algum canto, ele 

vai voltar. Isso fica na minha cabeça, sabe? Às vezes o telefone toca e eu penso: ‘nossa, 

pode ser o pai’. E eu vou e não é. Então assim, cada realidade que eu caio nela, pra mim 

é uma surpresa. E agora eu não sei assim, dizer pra senhora se eu vou conseguir superar 

(...) Parecia assim que meu pai era minhas pernas e meus braços. E de uma pra outra eu 

fiquei sem ele, e ainda por cima ter que aceitar que os outros mentiram pra mim”.  

 Já José, em relação à perda, traz menos elementos, como o fato de ter tido grande 

afinidade com o irmão e ainda sonhar com ele. Alguns fatores podem estar relacionados com a 

menor frequência da menção em relação às perdas por parte do entrevistado. Vale salientar que a 

última perda de Rosana é recente, ao contrário da de José, e que sua perda está imbuída em 

diversos fatores complicadores, conforme mencionado. Considerando outras questões, aponta-se 

também no caso de José a existência de aspectos de uma estrutura psicossomática em termos 

mais tradicionais, conforme será explicitado adiante.  

 

Histórico de perdas  

 Um importante aspecto a ser considerado a partir da narrativa dos dois entrevistados é o 

histórico de perdas. José relata a perda do irmão – o que, segundo seu relato, era o que mais se 

afeiçoava. Ele diz: “(...) Aí depois transferiu pra cá. Chegou aqui, já era cirrose. Aí foi a 



 

primeira vez pra UTI. Aí foi quatro vezes, na quarta morreu (...) ele era o irmão que eu mais 

gostava... os que mais se apegava, nós dois”. Ele refere que tinha oito anos na época e que, 

aproximadamente seis meses depois, desenvolveu a primeira crise de anemia falciforme.  

Rosana, por outro lado, relata perdas significativas em outro ponto de seu ciclo vital. Há 

aproximadamente 20 anos teve três filhos do primeiro casamento, e pouco tempo após separar-se 

do marido, estava grávida e teve um parto com complicações. O parto culminou na necessidade 

de uma histerectomia (retirada de útero e ovários), tendo havido risco de morte significativo. 

Passados quatro meses, a criança faleceu. Ela salienta:  

“Quase morri. Aí passado quatro meses depois, essa criança morreu. Não tive mais como 

conseguir outra, né.. perdi essa criança (...) foi assim, péssimo, péssimo, muito difícil pra 

mim, sabe.. Foi muito acontecimento. Mas.. foi uma coisa que eu vi, que eu tive nos 

braços.. e meu pai não, meu pai nem ver eu vi”.  

A entrevistada compara, assim, a morte do filho com a morte do pai, salientando que em 

relação a perda do pai não lhe foi possível o contato, a despedida e a possibilidade de maior 

simbolização/elaboração psíquica.  

Ainda que diferente em termos de fases no ciclo vital – infância e vida adulta – os 

entrevistados apresentam perdas significativas relacionadas a membros do núcleo familiar. Durão 

(2015, p. 121) afirma: “num atendimento, poderá aparecer algum evento que marcou de forma 

avassaladora a vida do sujeito como uma perda inesperada, uma mudança repentina ou um 

episódio de traição e, a partir disso, a doença psicossomática foi desencadeada”. É possível 

visualizar, portanto, como antecedentes pré-mórbidos, as perdas familiares, a separação conjugal, 

a mudança de cidade/estado, entre outros. Mudanças e perdas configuram episódios de luto 

comuns a todos, entretanto, se não elaborados, podem desencadear crises aparentemente 

desproporcionais, mas que vão se acumulando na história do sujeito (Coelho, 2012).  



 

 

Rede de apoio  

Condição relevante na oferta de suporte social e psicológica, o apoio familiar apresentou-

se enfraquecido em relação aos dois entrevistados. Rosana refere morar apenas com a irmã e diz 

que os filhos pouco a visitam, o que lhe deixa entristecida. A relação com a irmã, que realizou 

visitas na unidade, é descrita como satisfatória, sendo ela considerada como uma mãe. Essa irmã 

vende cocadas na rua durante o dia, e a renda é complementada com a aposentadoria por 

afastamento de Rosana, desde a cirurgia de um câncer que teve há dois anos. Sua mãe, apesar de 

ser descrita como uma figura de confiança e apoio, reside na zona rural e a vê com frequência de 

uma vez a cada mês ou mais. A rede familiar, portanto, sugere-se restrita, com poucos vínculos 

significativos presentes no cotidiano e na rotina.  

José, a esse respeito, e quando questionado sobre com quem costuma conversar quando 

necessita, refere a irmã e um amigo. A relação é salientada basicamente em termos de conselhos 

e orientações: “ela conversa comigo bastante. Ela fala pra mim o que que pode e o que não pode 

(...) converso com ele bastante também. Ele me dá muito conselho”. Com relação ao episódio de 

tensão familiar, não há descrição de conversa sobre o ocorrido com pares da família e/ou amigos. 

A talvez dificuldade ou oportunidade da verbalização revela outros aspectos importantes a serem 

considerados, ligados às estratégias de enfrentamento dos problemas (coping) e estruturas 

psicológicas. 

 

Estruturas psicológicas e estratégias de enfrentamento  

Com relação à maneira percebida sobre o enfrentamento dos próprios problemas, José 

aponta que costuma tentar conversar. Diz não gostar de confusão e de briga, e que quando 

possível, prefere o diálogo. No dia anterior, entretanto, a conversa demonstrou não ter sido 



 

suficiente para a resolução do conflito familiar, e surgiu então uma discussão/briga com o 

cunhado e a atitude da saída de casa. No dia seguinte, pela manhã, surgiram as crises álgicas e a 

necessidade de internação.  

Um importante aspecto a ser observado na fala de José, de maneira geral, corresponde ao 

precário tom afetivo relacionado aos conflitos e às perdas. As expressões verbais possuem tom 

predominantemente impessoal, racional e concreto. Assemelham-se, assim, à noção das 

representações operatórias, conforme descrição salientada por Pierre Marty e Michel de 

M’Urzan, relacionada à estrutura psicossomática (1962). Ferraz (2015) salienta que nesse caso os 

relatos prendem-se a dados objetivos da realidade, sem repercussões subjetivas, com dificuldade 

de expressão emocional, e que assemelham-se à um repórter que descreve fatos. Assim, até os 

sonhos, quando existem, tendem a apresentar-se como repetições da realidade, sendo precária a 

vida fantasiosa/imaginativa.  

Já Rosana refere dificuldade para a conversa, dizendo que atualmente não costuma se 

abrir com ninguém, mas que antes costumava brigar quando precisava resolver algo. A maneira 

mais recente referida de enfrentar os problemas passa, portanto, a caracterizar-se com tom maior 

de desinvestimento, isolamento, apatia e avolia, componentes depressivos presentes em seu 

processo de luto.  

Apesar da pouca verbalização sobre os próprios conflitos no cotidiano, Rosana identifica e 

reconhece o sofrimento vivenciado. A própria verbalização sobre a não-verbalização, por assim 

dizer, nos aponta maior uso da palavra enquanto recurso e contato com os próprios afetos. Sua 

fala, ainda, é carregada de tom afetivo que aponta o grande grau de sofrimento pessoal e a 

dificuldade em relação a lida com todo o processo.  Ela diz: 

“O que eu mais torço, assim, é que eu não fique sofrendo, sabe. Porque fia, você viver 

atormentada, você viver uma vida assim, é doído demais. Você não vive, você ta 



 

vegetando (...) tem dia que eu tenho vontade de ficar sozinha, sem conversar com 

ninguém, sabe, só com meus pensamentos mesmo. Ficar calada, às vezes chorar bastante. 

(...) Eu me sinto sozinha”.  

Evidencia-se, ainda que seja sob formas diferentes para ambos, a pouca verbalização dos 

conteúdos. Considerando a necessidade da escuta como ferramenta que possibilita a abertura, 

Arrais, Oliveira e Paula (2012) apontam o trabalho do psicólogo da saúde como capaz de 

propiciar uma escuta diferenciada ao paciente para falar de si, ou de qualquer coisa que queira, 

buscando por meio da palavra uma forma de enfrentamento da situação emergencial.  

As situações de urgência, sob o ponto de vista psíquico, abarcam sensações físicas e 

psíquicas intensas, algumas vezes reprimidas, que não encontram meios eficazes de simbolização 

como forma de enfrentamento. Essa escuta permitiria a facilitação do processo de uma nova 

relação do sujeito com seu corpo enquanto canal de expressão de sentimentos, uma vez que se 

tornaria presente e sabida a possibilidade de outras vias de expressão, como a verbal. Segundo 

Coppe e Miranda (2002), em um contexto de PS lida-se, por isso, não apenas com a urgência 

física, mas com a urgência que é também subjetiva.  

 

Lida com a dimensão psicossomática  

Durante a abordagem da equipe médica com Rosana, na qual foi elucidado que não 

haviam achados físicos nos exames (dos de simples aos de alta complexidade) que justificassem 

suas queixas, paciente demonstrou compreender o que lhe foi explicitado. No momento da 

entrevista, entretanto, demonstrou incompreensão e desacordo com o que foi colocado pela 

equipe. Quando questionada sobre o que havia sido dito pela equipe médica, ela salienta:  

“Não, eles disseram que a passagem do sangue tava boa. Mas só que o principal daqui 

que eu sinto [abdome] eles não falaram nada. Até um dia a minha irmã falou pra mim: 



 

‘Rose, será que isso não é da sua cabeça?’. Eu falei assim ‘não é não, não é coisa da 

minha cabeça’ (...) Às vezes as pessoas pensam assim ‘ ela ta encabulada’. Não to 

encabulada. Agora, muito sentimento dentro de mim tem”. 

A paciente, portanto, reconhece a noção do intenso sofrimento vivido, apesar de dissocia-

lo da possibilidade de estar relacionado ao sintoma físico. A fala de José sobre seus sintomas, por 

outro lado, aparece desvinculada da relação com algum tipo de sofrimento, ou com alguma 

questão em relação a sua história pessoal. Além da descrição factual e do tom unívoco em relação 

às suas experiências, os sintomas são percebidos como essencialmente orgânicos e comuns às 

afecções de sua doença hematológica. Nesse caso, torna-se mais difícil a elucidação em relação 

ao componente psicossomático, uma vez que nem mesmo o sofrimento ou a dificuldade/conflito 

são percebidos como significativos no cotidiano.  

Coelho e Ávila (2007) propõem que a adoção de um “rótulo” costuma legitimar as 

queixas do paciente, evita o estigma de um transtorno psiquiátrico/psicológico, e confirma que o 

problema não é visto pelos outros como imaginário. A somatização, assim, trata da forma do 

indivíduo em se fazer ouvido em uma linguagem que aceite e valide sua demanda. 

Paradoxalmente, sua linguagem não é percebida enquanto demanda, uma vez que aparece 

desvinculada de aspectos psicossociais para o próprio indivíduo e para a equipe que o 

acompanha. 

 

Relação com o ambiente hospitalar – o ganho secundário  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a relação dos entrevistados com o contexto 

hospitalar. Estar internado no sistema hospitalar pode ser uma experiência vivida com muita 

dificuldade e desafios. Entretanto, pode-se também vivenciar fenômenos que são vividos de 

maneira distinta nesse contexto. Os ganhos/benefícios secundários, por exemplo, são aqueles que 



 

resultam das consequências benéficas ou vantajosas da doença (Catani & Souza, 2015). Nem 

sempre tais ganhos são percebidos deliberadamente, no entanto, costumam ser ganhos que 

mobilizam aspectos psicológicos e/ou sociais. José aponta alguns desses aspectos em sua fala:  

“Aqui todo mundo me conhece. O enfermeiro chega e diz ‘olha, o José’, ‘olha, o José 

chegou’. Ainda mais no Pronto-Socorro. Tem o Fernando, chego lá, ele é bom enfermeiro 

demais. Vê que eu tô sentindo dor. Se não tiver remédio na hora ele olha, se eu tiver 

sozinho ele conversa com o médico, pra ver que que pode fazer. Gente boa demais”.  

Em sua fala expressa e em sua expressão ao dizê-la, José aponta o fato de ser conhecido 

por todos como algo positivo, isto é, como se se tratasse de uma visita esperada e bem recebida 

em um local. É, portanto, um espaço familiar, no qual se sente reconhecido e cuidado por aqueles 

que ali estão. 

 A impressão da equipe de saúde, entretanto, costuma ser a de desgosto com a necessidade 

de realizar um atendimento para um paciente já estigmatizado. A equipe sinaliza, além da 

recorrência de internações, as queixas e expressões de dor observadas como desproporcionais em 

relação ao quadro; a baixa tolerância e pouca resposta do paciente em relação aos medicamentos 

analgésicos, como a morfina; e sua não adesão ao acompanhamento ambulatorial, indicado como 

muito relevante para sua condição.   

 Para Velasco (2010), parece haver uma classificação dos sintomas segundo sua etiologia: 

não seria o mesmo ter um sintoma de etiologia orgânica que um psicossomático, na medida em 

que o primeiro goza de um status “privilegiado” com relação ao segundo. O sintoma 

psicossomático, então, costumeiramente tende a ser considerado a partir de perspectivas tais 

como “nervos”, “simulação”, “secundário” ou “não científico”. O paciente, por outro lado, seria 

tratado por termos como “hipocondríaco”, “pitizento”, “poliqueixoso”, “cansativo” e “chato” 

(Coelho & Ávila, 2007). O fato de José ainda manter essa percepção, entretanto, diz da realização 



 

de um acolhimento e de um serviço que ainda consegue dissociar-se parcialmente da impressão 

estabelecida, conseguindo suprir cuidados necessários apesar da estigmatização.  

José prossegue: “olha, esse hospital aqui, dos que eu já internei – e eu já internei muito – 

esse aqui é uma maravilha de hospital. Eu chego aqui eles me tratam bem, me recebem bem. Eu 

não tenho o que falar desse hospital”. Os ganhos secundários podem favorecer a acomodação da 

doença e a permanência do sujeito à situação de adoecimento, uma que vez que ele se torna alvo 

de cuidados especiais (Moreira, Nogueira, & Rocha, 2007). Não dizem respeito, entretanto, a um 

sujeito que utiliza-se má-fé dos recursos de saúde, mas sim de um sujeito que se depara com 

aspectos positivos em uma condição que geralmente envolve uma rede de apoio precária e uma 

fragilidade, seja social, material ou afetiva.  

 Com relação a Rosana, pode-se notar algumas diferenças. Há uma divergência, por 

exemplo, em relação à angústia sobre a descoberta de achados físicos em exames que justifiquem 

os sintomas. Rosana demonstra com frequência, inclusive por conta de pressões familiares, a 

crença de problemas da instituição e de que novos exames deveriam ser realizados, uma vez que 

os já realizados não demonstravam alterações significativas – e, portanto, não validavam os 

sintomas. José, em contrapartida, não traz essas questões, e aponta com maior frequência a 

doença já diagnosticada e o benefício de estar internado no hospital, recebendo os cuidados 

considerados adequados e necessários. Além disso, estar internado é algo comum para ele e para 

sua família, uma vez que o histórico de internações e a própria instituição já fazem parte de sua 

história.  

 

Rede de saúde  

 Rosana aponta alguns aspectos quando queixa-se sobre a não continuidade de seu 

acompanhamento médico (não psiquiátrico) após a internação:  



 

“(...) Não falou mais nada, não mandou procurar o médico que mexe com aparelho 

digestivo, e só isso. Não me deu encaminhamento, não me deu um caminho pra poder 

fazer, nada. (...) Aí peguei e deixei tudo de mão, deixei pra lá (...) Porque eles deveriam 

saber né. Infelizmente”.  

 Importante salientar que Rosana toma medicações psiquiátricas prescritas por um clínico 

geral, segundo seu relato. As medicações, de acordo com o que diz, são muitas e confusas, e são 

prescritas sem acompanhamento efetivo, apenas com renovação automática das receitas. Rosana 

refere que não realiza consulta com o profissional há muito tempo. 

 É necessário considerar a relação com a rede de saúde de forma ampla, e em como essa se 

configura. Miranda e Mourthé (2015, p.129) afirmam que, historicamente, os serviços de 

urgência tem sido “o local de acesso à população que busca uma oportunidade para a resolução 

de seus problemas, seja de ordem orgânica, psicossocial e político-econômica”. O Pronto-

Socorro, então, configura-se como espaço de acolhimento também às demandas sociais e 

psicológicas da população.  

Por limitações institucionais, entretanto, não é possível lidar com toda a gama das 

dimensões psicossomáticas no serviço de urgência apenas no espaço e no tempo de inserção do 

paciente na unidade, sem considerar a necessidade de encaminhá-lo quando julgado necessário. 

As afecções psicossomáticas podem estar relacionadas a questões de manejo relativamente 

simples, com a obtenção de benefícios a partir uma escuta pontual e qualificada que favoreça a 

elaboração de conflitos, geralmente de caráter relacional e/ou interpessoal (Coelho, 2012; Arrais 

et al., 2012); ou, de fato, a estruturas de organização psíquica imersas em questões densas e 

complexas, que demandam cuidado aprofundado (Ranña, 2015). O contato com questões do 

mundo interno, afinal, demanda tempo. 



 

É comum, contudo, que os pacientes recebam alta para casa sem compreensão mínima 

sobre a dimensão emocional ou noção sobre próximos passos em relação ao cuidado de si. 

Questiona-se, a partir disso: para onde vão esses pacientes? Como é pensada a necessidade em 

relação à extensão do cuidado?  

O tratamento médico atual, segundo Coelho e Ávila (2007), não prepara a equipe para 

reconhecer e tratar pacientes que somatizam. O que se espera, para eles, é que o paciente queixe-

se de uma forma e proporção esperadas para determinada patologia, sabendo diferenciar 

exatamente sintomas físicos em termos orgânicos e conflitos emocionais em termos psicológicos. 

Alia-se à construção histórica e social dessa compreensão, a superespecialização da categoria 

médica, a excessiva demanda dos serviços sobrecarregados e a precariedade econômica e técnica 

de muitas instituições (Coelho & Ávila, 2007), que não permitem a construção de uma escuta 

mais ampla e integral.  

O que observa-se, a partir disso, é a também precária compreensão sobre redes de atenção 

em saúde e sobre dispositivos que podem auxiliar na continuidade de um acompanhamento. O 

hospital universitário desse estudo recebe pacientes de diferentes localidades do estado, e a 

unidade conta para questões desse cunho com o apoio da assistente social e com o conhecimento 

em saúde pública em diferentes níveis dos demais profissionais.  

É preciso que se pense a promoção, prevenção e a atenção especializada em saúde mental 

também no contexto hospitalar. Por meio da palavra e da escuta, pode-se pensar na ampliação dos 

espectros sobre espaços possíveis de cuidado e de fortalecimento – pautados, também, em outras 

formas possíveis de expressão e de recursos, como a via artística, esportiva, ou de práticas 

corporais diversas que consigam trabalhar aspectos da sensorialidade, da materialidade e dos 

registros no corpo. Se falamos do corpo como ferramenta em um adoecimento, é a partir dele, 

também, que muito do trabalho do pensamento, da paraexcitação, e da representação pode se 



 

fazer possível, considerando a dificuldade sobretudo inicial de expressão da subjetividade de 

muitos desses sujeitos que relatam não saber o que dizer ou o que sentem (Soares, 2015). 

O corpo pode, assim, ser usado inclusive como estratégia de enfrentamento em uma 

dimensão ressignificada sobre a corporeidade nessas modalidades, mas de maneira funcional e 

não adoecida. A noção de saúde e adoecimento não pode ser considerada exclusivamente sob a 

dimensão intrapsíquica e verbal, e é necessário pensar em outros dispositivos possíveis e 

extensivos de cuidado dentro da rede, de acordo com a demanda, desejo e adesão do usuário.  

Sem o encaminhamento adequado e possível, não há como pedir ao paciente que saiba 

procurar adequadamente a qual unidade se dirigir, diferenciar suas queixas em físicas e 

psicológicas, ou não reconhecer o hospital como espaço de auxílio a demandas psicossociais. 

Essa noção auxilia-nos, sobretudo, a compreender a dimensão psicossomática para além de um 

olhar sobre a crise/doença/urgência, mas para uma ótica que vislumbre a promoção e, 

consequentemente, a menor incidência e repetição dos fatos mencionados.  

 

Considerações Finais 

O presente estudo observou a presença de aspectos psicológicos e sua relação com a 

eclosão e curso dos sintomas físicos de pacientes internados na unidade do Pronto-Socorro. 

Poucos são os estudos centrados na prática do PS sobre o tema, sendo necessário maior número 

de pesquisas e estudos para uma compreensão ampla e integrativa.  

É necessário ponderar o corpo como espaço, território de manejos, via de escoamento e 

implosões de conflitos pessoais e sociais. Há inúmeras formas de manifestações dos sofrimentos, 

sendo todas legitimamente humanas. É possível, entretanto, vislumbrar alternativas que não 

sobrecarreguem o corpo como sendo a única via possível de comunicação e enfrentamento, de 

maneira restrita e adoecida. A partir da fala e da escuta, pode-se possibilitar um espaço de 



 

ressignificação sobre questões pessoais e relacionais, e facilitar a percepção e criação de novas 

dimensões menos adoecedoras, considerando caminhos possíveis dentro da rede de saúde.  

Compreender e evidenciar os aspectos subjetivos associados aos sintomas, assim, torna-se 

importante na medida em que possibilita trazer luz sobre essa dimensão geralmente não 

evidenciada nos contextos de saúde. Salientamos, portanto, a importância do cuidado e preparo 

da equipe de saúde, no reconhecimento e lida com essas questões, e a possibilidade do psicólogo 

da saúde como profissional que oferece ferramentas para dar voz ao corpo e à urgência subjetiva.  

 

Referências 

Almeida, V. M. S. (2006). Somatização e expressão emocional: um estudo nos cuidados de saúde 

primários. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade do Minho, Braga, 

Portugal.  

Arrais, A. R., Oliveira, A. P., Paula, F. T. M. (2012) O atendimento psicológico a adultos e 

idosos com quadros psicossomáticos no Pronto-Socorro de um hospital. Revista 

Psicologia e Saúde, 4(1), 77-84.  

Braz, M. S. & Franco, M. H. P. (2017). Profissionais paliativistas e suas contribuições na 

prevenção de luto complicado. Psicologia: Ciência e Profissão, 37(1), 90-105. 

Capitão, C. G. & Carvalho, E. B. (2006) Psicossomática: duas abordagens de um mesmo 

problema. PSIC – Revista de Psicologia da Vetor Editora, 7(2), 21-29.  

Catani, J. & Souza, M. A. (2015). Sofrimento psíquico e corpo: perspectivas de trabalho 

multidisciplinar no tratamento de pacientes com Transtornos Somatoformes. Rev. SBPH, 

18(2), 5-21.  

Coelho, C. L. S. & Ávila, L. A. (2007). Controvérsias sobre a somatização. Revista de 

Psiquiatria Clínica, 34(6) 278-284.  



 

Coelho, M. O. (ANO) A dor da perda da saúde. In V. A. Angerami-Camon (Org.), 

Psicossomática e Psicologia da Dor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.  

Coppe, A. A. F. & Miranda, E. M. F. (2002). O psicólogo diante da urgência do Pronto-Socorro. 

In V. A. Angerami-Camon (Org.), Urgências psicológicas no hospital. São Paulo: 

Thomson.  

Durão, N. G. (2015). Psicossomática: o sujeito, sua relação com o corpo e adoecer. In L. C. 

Santos, E. M. F. Miranda & E. L. Nogueira (Orgs), Psicologia, Saúde e Hospital: 

contribuições para a prática profissional. Belo Horizonte: Artesã.  

Instituto Nacional do Câncer. (2001). Cuidados Paliativos Oncológicos: Controle da Dor. Rio de 

Janeiro: INCA.  

Miranda, E. M. F. & Mourthé, G. M. (2015). A Psicologia na Urgência e Emergência: atuação no 

acolhimento com classificação de risco. In L. C. Santos, E. M. F. Miranda & E. L. 

Nogueira (Orgs.), Psicologia, Saúde e Hospital: contribuições para a prática profissional. 

Belo Horizonte: Artesã.  

Ranña, W. Desafios à integração psicossomática na infância e a clínica da constituição da 

subjetividade: a privação, o excesso e a exclusão. (2015).  In R. M. Volich, W. Ranña & M. 

E. P. Labaki (Orgs.), Psicossoma V – Integração, Desintegração e Limites. São Paulo: Casa 

do Psicólogo.  

Silva, A. H., Bellato, R. & Araújo, L. F. S. (2013). Cotidiano da família que experiencia a 

condição crônica por anemia falciforme. Revista Eletrônica de Enfermagem, 15(2) 437-

446.  

Smith, J. A. & Eatough, V. (2010). Análise fenomenológica interpretativa. In G. M. Breakwell et 

al (Org.), Métodos de Pesquisa em Psicologia, Porto Alegre: Artmed.   



 

Soares, A. M. Corpo e pensamento: o dispositivo da abordagem corporal. (2015).  In R. M. 

Volich, W. Ranña & M. E. P. Labaki (Orgs.), Psicossoma V – Integração, Desintegração e 

Limites. São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Turato, E. R. (2000). Introdução à metodologia da pesquisa clínico-qualitativa – definição e 

principais características. Revista portuguesa de psicossomática, 2(1), 93-108.  



 

ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 

Anexo 2 –  TCLE  

Anexo 3 – Normas de publicação do respectivo periódico 

Anexo 4 – Comprovante de submissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Parecer do Comitê de Ética 



 

 



 

 



 

 



 

2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa: 

“Manifestações psicossomáticas em contexto de Pronto-Socorro: estudo série de casos”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Thaís Kristine Milhorim, psicóloga residente do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde, eixo de Urgência e Emergência. Manifestações 

psicossomáticas são consideradas as diversas queixas ou sintomas de sua enfermidade e que 

podem estar associadas, de alguma forma, a fatores psicológicos.  

Nesse estudo, pretendemos compreender, dentro da sua realidade, a manifestação destes 

aspectos emocionais durante sua internação no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da UFG 

(HC-UFG/EBSERH). Para isso, será realizado um ou mais encontros para a realização de uma 

entrevista (ou seja, apresentação de um conjunto de perguntas para saber sobre sua opinião 

quanto aos temas levantados). Essa entrevista não se trata de teste de conhecimento. Nessa 

entrevista, ainda, consideramos que há um risco mínimo da sua participação, que consiste no 

incômodo de conversar sobre temas e situações que possam se associar a processos emocionais 

ou à sua história de vida. Como benefício, faremos uma devolutiva sobre os principais aspectos 

de sua entrevista e daremos algumas orientações a partir desse material coletado. Todas as 

entrevistas serão transcritas com todas as suas palavras e depois servirá para compor um trabalho 

de conclusão de curso de Residência. Em nenhum momento sua identidade será revelada, seja por 

escrito ou oralmente. 

Após ser esclarecido sobre as informações a seguir e caso aceite fazer parte deste estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra dos 

pesquisadores responsáveis. Em qualquer momento estaremos disponíveis para prestar 

esclarecimentos e sanar dúvidas que porventura surgir. Em caso de recusa não haverá quaisquer 

penalidades. Em caso de dúvida em relação à ética aplicada a pesquisa, o(a) senhor(a) poderá 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor 

Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 

7:00 às 17:00hs. Outras dúvidas poderão ser respondidas diretamente junto aos pesquisadores.  

 



 

Eu, ________________________________, portador de RG nº _________ fui informado (a) de 

maneira clara dos objetivos desse estudo. Estou ciente de que são feitas transcrições das falas das 

entrevistas para melhor análise do material posteriormente. Estou ciente também que ao término 

da pesquisa, as fitas serão apagadas e os dados serão divulgados academicamente, sem que haja 

qualquer identificação individual.  

Compreendo, também, que para participar desse estudo não receberei qualquer vantagem 

financeira, e que serei esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar. Estarei 

livre para participar ou recusar-me a participar a qualquer momento, desde que haja comunicação 

prévia. Sei, ainda, que minha recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que for atendido pelo pela pesquisadora. Além disso, sei que sou livre 

para recusar a dar respostas a determinadas questões durante a entrevista; e que terei 

oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar.  

Compreendo também que em caso de dúvida em relação à ética aplicada a pesquisa 

poderei procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás. Declaro que concordo em participar desse estudo e que me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas sobre este termo.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título da pesquisa: “Manifestações psicossomáticas em contexto de Pronto-Socorro: estudo-série 

de casos” 

Pesquisadora responsável: Thaís Kristine Milhorim 

Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Sebastião Benício da Costa Neto 

Telefones para contato: (62) 98177-8217 (Thaís Milhorim) ou (62) 99178-7530 (Sebastião 

Benicio) Email: sebastiaobenicio@gmail.com ou thais.milhorim@gmail.com 

 

Goiânia, ______ de _______________ de 2017 

 

(Nome legível do participante) 

 

(Assinatura da Pesquisadora Responsável) 

mailto:sebastiaobenicio@gmail.com
mailto:thais.milhorim@gmail.com


 

 

(Assinatura do Orientador da Pesquisa) 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do sujeito 

em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores). 

 

Nome: __________________________ Assinatura: __________________________ 

Nome: __________________________ Assinatura: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Normas da publicação do periódico: Revista Saúde e Pesquisa 

1 NORMAS DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA SAÚDE E PESQUISA 

 

Orientações Gerais: 

 

1.1 A revista enfatiza ao(s) autor(es) que busque(m) assessoria linguística profissional (revisores 

e/ou tradutores certificados em língua portuguesa e inglesa) antes de submeter(em) originais que 

possam conter incorreções e/ou inadequações morfológicas, sintáticas, idiomáticas ou de estilo. 

Devem ainda evitar o uso da primeira pessoa “meu estudo...”, ou primeira pessoa do plural 

“percebemos....”, pois em texto científico o discurso deve ser impessoal, sem juízo de valor e na 

terceira pessoa do singular. 

 

1.2 Taxas para submissão e publicação de textos: A revista Saúde e Pesquisa, editada pelo 

Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR, não cobra nenhuma taxa para avaliação de 

manuscritos e publicação de artigos;" 

 

1.3 Serão aceitas contribuições em: Português, Inglês ou Espanhol e devem estar no formato 

Microsoft Word ou RTF (desde que não ultrapasse os 2MB);  

 

1.4 Para submissão de manuscritos no idioma Inglês e Espanhol, obrigatoriamente deverá passar 

por revisores e/ou tradutores certificados na língua estrangeira, indicados pela revista Saúde e 

Pesquisa; 

 

1.5 Autores 1: Conter no, máximo sete autores na elaboração do artigo, e se enquadrar em uma 

das diferentes seções da revista, descritas a seguir; 

 

1.6 Autores 2: Como publicação de referência na área, a revista exige o grau mínimo de 

"Doutor" para autores interessados na submissão de artigos. No caso de autoria coletiva, pelo 

menos, um dos autores deve possuir tal titulação.  

 

1.7 Os manuscritos só iniciarão o processo de tramitação se estiverem de acordo com as Normas 

para envio de artigos. Caso contrário, serão devolvidos para os (as) autores (as) para eventuais 

correções conforme descritas, caso haja necessidade; 

 

1.8 Somente para Artigos Aceitos - Prova Prelo: Após os trâmites de aprovação a Prova do 

Prelo (Artigo Diagramado) será enviado ao autor de correspondência por e-mail indicado. O 

autor deverá enviar o retorno no prazo de 48 h a partir da data de envio, informando a autorização 

da publicação para Núcleo Apoio à Editoração e Pesquisa (NAEP). Neste momento não serão 

aceitas grandes alterações na versão aprovada. 

 

1.9 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Além do manuscrito, os autores devem enviar os 

itens abaixo no momento da submissão: 

 

a) Os autores devem utilizar o CheckList Abrir para a elaboração do manuscrito conforme as 

https://www.unicesumar.edu.br/pesquisa/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/CheckList-Saude-e-Pesquisa-2018.doc


 

Normas da revista Saúde e Pesquisa, o mesmo deverá ser preenchido e transferido no ITEM 4 - 

TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES no momento da submissão; 

 

b) Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (digitalizada e em pdf), deverá ser 

anexada no momento da submissão como documento suplementar no ITEM 4 - 

TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES no momento da submissão; 

 

c) Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores possuem interesses 

que não são completamente aparentes, mas que podem influenciar seus julgamentos sobre o que é 

publicado. O conflito de interesses pode ser de ordem pessoal, comercial, político, acadêmico ou 

financeiro. Quando os autores submetem um manuscrito, seja um artigo ou carta, eles são 

responsáveis por reconhecer e revelar conflitos que possam influenciar na avaliação do seu 

trabalho. A não declaração de possíveis conflitos de interesse irá pressupor a inexistência dos 

mesmos. 

 

 

 

2 TIPOS DE ARTIGOS PUBLICADOS (SEÇÕES) 

 

• Artigos Originais: divulgam os resultados de pesquisas inéditas e permitem a reprodução 

destes resultados dentro das condições citadas no mesmo. Para os artigos originais recomenda-se 

seguir a estrutura convencional, conforme as seguintes seções: Introdução; Metodologia; 

Resultados; Discussão e conclusão. A seção Agradecimentos é opcional; 

 

• Relatos de Caso ou Técnicas: apresentação da experiência profissional, baseada em estudo de 

casos peculiares e/ou de novas técnicas; 

 

• Promoção da Saúde: trabalhos inéditos destinados a Promoção da Saúde. 

 

• Artigos de Revisão: Artigos de revisão a partir de 2016 serão aceitos apenas por convite do 

editor. Sugestões de assuntos para artigos de revisão podem ser feitas diretamente ao editor, mas 

os artigos não podem ser submetidos sem um convite prévio (limites máximos: 4.000 palavras, 

título, resumo não estruturado, 8 figuras ou tabelas no total e 40 referências no máximo). 

 

 

3. NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS 

 

3.1 A revista Saúde e Pesquisa publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam 

em avaliação simultânea em outro periódico. Os autores devem declarar essas condições no 

processo de submissão. Caso seja identificado a publicação ou submissão simultânea em outro 

periódico o artigo será desconsiderado. A submissão de um artigo para avaliação em vários 

periódicos simultaneamente constitui grave falta de ética do autor;  

 

3.2 O procedimento adotado para aceitação definitiva será: 

 

•Primeira Etapa: Seleção dos artigos segundo critérios editoriais. O Conselho Editorial constitui 

a instância responsável por essa etapa; 



 

 

•Segunda Etapa: Se o conselho editorial achar necessária solicitação de parecer de 

Consultores ad hoc. Os pareceres comportam três possibilidades: 

 

a) Aceitação na íntegra; 

b) Aceitação com modificações; 

c) Recusa integral. 

 

3.3 Em sendo aprovado, o artigo será publicado no primeiro número da revista com espaço 

disponível. 

 

3.4 O periódico não tem como critério exclusivo de publicação a ordem cronológica na qual 

recebe os textos e sim sua aceitação nas etapas descritas acima. 

 

3.5 O Conselho Editorial não se compromete a devolver os originais enviados. 

 

3.6 Direitos Autorais: Os direitos autorais para os artigos publicados nesta revista são de direito 

do autor, com direitos da revista sobre a declaração de concessão enviada pelos autores para a 

primeira publicação. Os autores somente poderão utilizar os mesmos resultados em outras 

publicações indicando claramente a revista Saúde e Pesquisa como o meio da publicação 

original. Em virtude de tratar-se de um periódico de acesso aberto, é permitido o uso gratuito dos 

artigos, principalmente em aplicações educacionais e científicas, desde que citada a fonte 

original.  

 

A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica 

e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua e a credibilidade do veículo. 

Respeitará, no entanto, o estilo de escrever dos autores. Alterações, correções ou sugestões de 

ordem conceitual serão encaminhadas aos autores, quando necessário. Os conceitos emitidos nos 

artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

 

3.7 Ética na Pesquisa: A observância dos preceitos éticos referentes à condução, bem como ao 

relato da pesquisa, são de inteira responsabilidade dos autores, respeitando-se as recomendações 

éticas compostas na Declaração de Helsinki abrir (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 

2000 e 2008) da Associação Médica Mundial. Para pesquisas que apresentam resultados 

envolvendo Seres Humanos no Brasil, obrigatoriamente os autores devem observar, 

integralmente, as normas constantes na Resolução CNS RESOLUÇÃO Nº 510, de 07 de Abril 

de 2016, do Conselho Nacional de Saúde Abrir. Os procedimentos éticos adotados na pesquisa 

devem ser descritos no último parágrafo da seção “Metodologia”, que o consentimento dos 

sujeitos foi obtido e a indicação de que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, bem como citar o número do parecer ou protocolo de aprovação. 

 

3.8 Ética na Pesquisa Animal Estudos que envolvam experimentos envolvendo animais, deve 

ser respeitada a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008; e as normas estabelecidas no Guide for 

the Care and Use of Laboratory Animals (Institute of Laboratory Animal Resources, National 

Academy of Sciences, Washington, D.C., Estados Unidos), de 1996, e os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA Abrir. O(s) 

autor(es) devem mencionar, no texto do manuscrito, o número do protocolo de aprovação do 

http://www.wma.net/en/30publications/32doh/index.html
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
http://www.cobea.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=41


 

projeto, emitido por Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), credenciada pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), órgão integrante do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 

3.9 Ensaios Clínicos: Para os Ensaios Clínicos, é obrigatório a indicação do Número do 

Registro do ensaio no CheckList e também através da apresentação através do envio 

em Documentos Suplementares no momento da submissão. A revista Saúde e Pesquisa aceita 

qualquer registro que satisfaça o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas Abrir. A 

lista completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser encontrada no seguinte 

endereço Abrir. 

 

3.10 Diretrizes para Conflito de Interesses 

 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores possuem interesses 

que, aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou avaliação de manuscritos. O conflito de 

interesses pode ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. 

 

A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a credibilidade de artigos publicados 

dependem em parte de como os conflitos de interesses são administrados durante a redação, 

revisão por pares e tomada de decisões pelos editores.  

 

É obrigatório que a autoria do manuscrito declare a existência ou não de conflitos de interesse. 

Mesmo julgando não haver conflitos de interesse, o(s) autor(es) deve(m) declarar essa 

informação no ato de submissão do artigo, no Passo 3: Inclusão de Metadados, e transferir 

o Modelo de declaração de conflito de interesse a seguir, assinado por todos os autores, para 

legitimar a idoneidade dos resultados do estudo submetido em formato de arquivo "Doc" 

no Passo 4 – Transferência de Documentos Suplementares: 

 

Observação: O modelo da Declaração de Conflito em um único documento com a Declaração de 

Autoria exemplificada abaixo do item 3.12. 

 

3.11Diretrizes para Critérios de Autoria 

 

A revista Saúde e Pesquisa adota os critérios de autoria para artigos segundo as recomendações 

do International Committee of Medical Journal Editors ICMJE Abrir. Desta maneira, apenas 

aquelas pessoas que colaboraram diretamente para o conteúdo intelectual do manuscrito devem 

ser listadas como autores. 

Abaixo os três principais critérios que os autores devem observar, de forma a poderem ter 

responsabilidade pública pelo conteúdo do trabalho: 

 

1. Ter concebido e planejado as atividades que levaram ao trabalho ou interpretado os resultados 

a que ele chegou, ou ambos; 

2. Ter escrito o trabalho ou revisado as versões sucessivas e tomado parte no processo de revisão; 

3. Ter aprovado a versão final. 

 

Além dos itens acima a revista Saúde e Pesquisa também considera a participação no artigo os 

http://clinicaltrials.gov/
http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html
http://www.icmje.org/


 

itens abaixo:  

 

1. Concepção e delineamento; 

2. Procedimentos técnicos; 

3. Aquisição dos dados;  

4. Análise estatística; 

5. Preparação do manuscrito;  

 

A responsabilidade pela temática dos manuscritos submetidos à revista Saúde e Pesquisa é dos 

autores. Embora as informações nesta Revista sejam consideradas original e real ao serem 

publicadas, tanto o Editor, bem como os membros do Conselho Editorial não podem aceitar 

qualquer responsabilidade legal por quaisquer erros ou omissões que possam ser feitas.  

 

Pessoas que não preencham tais requisitos, podem ser citadas na seção Agradecimentos. 

 

 

MODELO DAS DECLARAÇÕES ITEM 3.11 e 3.12  

 

Declaração de Conflito de Interesse e Declaração sobre a Contribuição Individual de cada 

um dos Autores no Artigo 

 

Eu, _____________________, autor responsável pelo manuscrito 

“____________________________”, declaro que nenhum dos autores deste estudo possui 

qualquer tipo de interesse abaixo descrito, ou outros que configurem o chamado Conflito de 

Interesse. 

 

Declaro que o manuscrito apresentado não recebeu qualquer suporte financeiro da indústria ou de 

outra fonte comercial e nem eu, nem os demais autores ou qualquer parente em primeiro grau 

possuímos interesses financeiros/outros no assunto abordado no manuscrito. 

Em caso contrário, especifico, abaixo, qualquer associação que possa representar um conflito de 

interesse que eu e/ou os demais autores ou seus parentes de primeiro grau tive(mos) nos últimos 

cinco anos com empresas privadas e/ou organizações, mesmo sem fins lucrativos — por 

exemplo: participação em inventos/desenvolvimento de software, aparelho, técnica de tratamento 

ou laboratorial, equipamentos, dispositivos ou tecnologias; participações e atividades de 

consultoria e/ou palestras; propriedade intelectual; participação acionária; situações de 

licenciamento de patentes etc. 

 

Os autores ___________________ e ______________________ declaram ser responsáveis pela 

elaboração do manuscrito citado sendo que a (o) primeiro(a) autor participou na elaboração do 

___________________; ________________; ________________ ___________________; 

________________; (listar a contribuição no artigo) e o segundo autor participou na elaboração 

do _____________________; ________________; 

_________________________________________; ________________. (Todos os membros do 

grupo identificados como autores devem satisfazer integralmente aos critérios de autoria 

definidos acima)  

 

 



 

Local, __/__/__. Assinatura(s): _______________ 

 

 

 

4 NORMAS GRÁFICAS 

 

4.1 A partir de 2018 a revista Saúde e Pesquisa adota os Requisitos Uniformes para Manuscritos 

Submetidos a Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas. Estilo Vancouver, disponível no site: http://www.icmje.org ou veja aqui (versão 

traduzida em português).  

 

4.2 Os artigos devem ser escritos considerando um mínimo de 10 e um máximo de 20 páginas 

nas seguintes configurações: 

 

4.2.1 Layout: 

 

•Papel: A4 (tamanho 21 cm X 29,70 cm); 

•Margem: Margem Superior e Esquerda de 3 cm; 

•Margem: Margem Inferior e Direita de 2 cm; 

•Parágrafo: Justificado com recuo de 1,5 cm na primeira linha; 

•Espaçamento para o texto: Entre linhas 1,5 cm em todo o artigo, com exceção do resumo, 

referências, citações diretas, depoimentos, tabelas e quadros que deverão ter espaçamento 

simples; 

•Fonte: Fonte Arial, tamanho 12 no texto, com exceção das citações diretas acima de 3 linhas 

que a Fonte deverá ser 10; 

 

4.3 A ESTRUTURA DO ARTIGO deve ser a seguinte: 

 

• Título: Deverá ser claro, conciso e refletir a essência do artigo: 

• Fonte do título: Caixa alta, negrito, centralizado e fonte 14; 

• Caracteres ou palavras: 100 caracteres ou 14 palavras. Conter; 

• Idiomas: Apresentar no idioma português e inglês (Obrigatoriamente);  

 

4.4) Autoria: Para assegurar a integridade do anonimato dos autores e garantir o processo de 

avaliação por pares cegas, todas as informações sobre autoria NÃO deve constar no artigo ou 

qualquer outra informação oculta que possa identificar os mesmos. Essas informações deverão 

ser preenchidas no momento da submissão do artigo no 2º passo (Metadados da submissão - 

indexação). Obrigatoriamente preencher nome completo, e-mail, instituição e informar uma breve 

biografia contendo: última titulação acadêmica, curso/departamento/instituição ao qual 

pertence(m). Não serão aceitos posteriormente a submissão à inclusão de nomes de autores que 

não foram preenchidos no passo Metadados, por isso sugerimos a máxima atenção para esse 

passo. 

 

Como remover os dados de autoria em documentos do Microsoft Office, a identificação do autor 

deve ser removida das propriedades do documento (no menu Arquivo > Propriedades), iniciando 

em Arquivo, no menu principal, e clicando na sequência: Arquivo > Salvar como... > 

Ferramentas (ou Opções no Mac) > Opções de segurança... > Remover informações pessoais do 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html


 

arquivo ao salvar > OK > Salvar;  

 

4.5) Resumo: deve-se escrever a palavra Resumo em fonte tamanho 12, negrito, Caixa alta e 

alinhado à esquerda. Iniciar o texto na linha seguinte que deve estar em um único parágrafo de no 

máximo 15 linhas ou 150 palavras, sem recuo na primeira linha. Deve ser usado espaçamento 

simples entre linhas, justificado, em fonte tamanho 12, sem citação de autoria.  

 

4.5.1) Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte tamanho 12, 

negrito, alinhado à esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) palavras ou 

descritores (também referidos como unitermos) que identifiquem o 

tema. Obrigatoriamente utilizar o vocabulário controlado do DeCS – Descritores em Ciências 

da Saúde, publicação da BIREME – Centro Latino Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde consulte a lista de Descritores ou MeSH (Medical Subject 

Headings) Aqui. 

 

4.5.2) Abstract: Em Inglês, com formatação igual à do Resumo. 

 

4.5.3) Keywords: Em Inglês, com formatação igual à das Palavras-chave.  

 

4.6) Texto principal: Deve ser subdividido em: INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; 

RESULTADO; DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS (Opcional) e 

REFERÊNCIAS.  

 

Se, porventura, o trabalho utilizar termos em língua estrangeira, estes deverão ser escritos usando 

o modo itálico exceto para as palavras et al. e apud.  

 

4.7) Títulos das Seções: Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, 

sem numeração. 

 

4.8 Citação: Utilizar sistema numérico para identificar as obras citadas. Representá-las no texto 

com os números correspondentes sem parênteses e sobrescritos, após o ponto, sem espaço e sem 

mencionar o nome dos autores. 

 

Citação sequencial - separar os números por hífen. Ex.: Pesquisas evidenciam que... 1-4 

 

Citações intercaladas - devem ser separadas por vírgula. Ex.: Autores referem que... 1,4,5 

 

Citação direta - devem ser utilizadas aspas na sequência do texto, Caso ocorra citação direta o 

número da página deve ser transcrito após a indicação do número da referência antecedido por 

dois pontos (Ex.: Estudos26:45 “indicam...”.  

 

Citação de até três linhas (sem itálico) Citação com mais de três linhas, usar o recuo de 4 cm, 

letra tamanho 12 e espaço simples entre linhas (sem aspas e sem itálico), seguindo a indicação do 

número da referência e a página antecedido por dois pontos, em sobrescrito (Ex.: Estudos26:45 

“indicam...”..  

 

Supressões devem ser indicadas pelo uso das reticências entre colchetes "[...]" Recomenda-se a 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 

utilização criteriosa deste recurso. Ex.: "[...] quando impossibilitado de se autocuidar".  

 

Depoimentos: na transcrição de comentários ou de respostas, seguir as mesmas regras das 

citações, porém em itálico, com o código que representar cada depoente entre parênteses e após o 

ponto. As intervenções dos autores ao que foi dito pelos participantes do estudo devem ser 

apresentadas entre colchetes. 

 

O(s) autor(es) citado(s) podem também fazer parte da frase. (Ex.: Documentos escritos por um 

autor: Segundo Oliveira1 ... Documentos escritos por dois autores: Segundo Oliveira e Matos1 

... Documentos escritos por mais de três autores: Segundo Oliveira et al.1 ... As citações de 

livros, resumos e home page, devem ser evitadas, e juntas não devem ultrapassar a 20% do total 

das referências. 

 

4.9 Ilustrações: Todas as ilustrações devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto 

com números arábicos. Cada ilustração deve receber um título e quando forem elaboradas com 

dados obtidos de outros documentos ou reproduzidas de outra obra, obrigatoriamente devem 

conter a citação da fonte quando as mesmas não forem geradas pelo(s) autor(es) no referido 

artigo. As figuras deverão ser identificadas e enviadas através de arquivos individuais, gravados 

em extensão *.TIF, em modo CMYK para as coloridas e modo grayscale (tons de cinza) para as 

P&B, com resolução de 300dpi.(300 dpi) em documentos suplementares no passo 4 da 

submissão.  

 

As figuras desempenham o papel de auxiliar, ou seja, complementam ou apoiam a expressão de 

ideias do texto. Por isso serão aceitos para cada artigo o conjunto de 5 itens entre figuras, tabelas, 

gráficos e quadros.  

 

Em figuras ou fotos, a fonte ou nota explicativa deve estar posicionada centralizada e abaixo da 

figura, em tamanho 10. 

 

4.10 Tabelas, gráficos ou quadros, utilize as Normas de apresentação Tabular IBGE. A 

legenda deve ser precedida pela palavra tabela/gráfico/quadro e pelo seu respectivo número, em 

ordem crescente e algarismos arábicos. A legenda deve ser posicionada à esquerda e na parte 

superior. A fonte ou nota explicativa deve ser posicionada à esquerda e na parte inferior da tabela 

em fonte tamanho 10.  

 

As tabelas, gráficos ou quadros desempenham o papel de auxiliar, ou seja, complementam ou 

apoiam a expressão de ideias do texto. Por isso serão aceitos para cada artigo o conjunto de 5 

itens entre figuras, tabelas, gráficos e quadros.  

 

4.11 Agradecimentos: podem ser mencionadas colaborações de pessoas, instituições ou 

agradecimento por apoio financeiro, auxílios técnicos, que mereçam reconhecimento, mas não 

justificam a sua inclusão entre os autores. 

 

4.12 Conflitos de interesse:Devem ser reproduzidos objetivamente quando houver, e quando não 

houver, apresentar a declaração conforme Diretrizes apresentadas no item 3.11. 

 

 



 

5 REFERÊNCIAS 

 

A revista Saúde e Pesquisa adota os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 

Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. 

Estilo Vancouver, disponível no site: veja aqui (versão traduzida em português).  

 

Na lista de referências, as referências devem ser numeradas consecutivamente, conforme a 

ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Portanto, devem ser numeradas e 

normalizadas de acordo com o Estilo Vancouver. 

 

Referencia-se o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, seguida do(s) 

nome(s) abreviado(s) e sem o ponto.  

 

- Quando o documento possuir de um até seis autores, citar todos os autores, separados por 

vírgula. Quando possui mais de seis autores, citar todos os seis primeiros autores seguidos da 

expressão latina "et al". 

 

- Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index Medicus: Aqui. 

 

Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar o 

site: Aqui eliminando os pontos da abreviatura, com exceção do último ponto para separar do 

ano. 

 

- Com relação à abreviatura dos meses dos periódicos - em inglês e alemão, abrevia-se os meses 

iniciando por maiúsculas; em português, espanhol, francês e italiano, em minúsculas. Ambos 

serão sem ponto como recomenda o Estilo Vancouver. 

 

5.1Exemplos de referências 

 

5.1.1 ARTIGOS  

 

Costa MCS, Rossi LA, Lopes LM, Cioffi CL. Significados de qualidade de vida: análise 

interpretativa baseada na experiência de pessoas em processo de reabilitação de queimaduras. 

Rev Latinoam Enferm. 2008;16(2):252-9. 

 

Com mais de seis autores  

 

Brunello MEF, Ponce MAZ, Assis EG, Andrade RLP, Scatena LM, Palha PF, et al . O vínculo na 

atenção à saúde: revisão sistematizada na literatura, Brasil (1998-2007). Acta Paul enferm. 

2010;23(1):131-5. 

 

Com a Instituição como autor 

 

Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis: recomendations of the 

Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR. 1990;39(RR-21):1-27. 

 

Com múltiplas instituições como autor 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
http://portal.revistas.bvs.br/


 

 

Guidelines of the American College of Cardiology; American Heart Association 2007 for the 

Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. Part 

VII. Kardiologiia. 2008;48(10):74-96. Russian. 

 

Autoria pessoal e organizacional  

 

Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAteer JB, Kahn SE, Knowler WC. Diabetes 

Prevention Program Research Group. Assessing gene-treatment interactions at the FTO and 

INSIG2 loci on obesity-related traits in the Diabetes Prevention Program. Diabetologia. 

2008;51(12):2214-23. Epub 2008 Oct 7. 

 

Sem indicação de autoria 

 

Best practice for managing patients' postoperative pain. Nurs Times. 2005;101(11):34-7. 

 

Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar (Jr, 2nd, 3rd, 4th...) 

 

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-12 and the 

measurement of health status in patients with cerebral aneurysms: performance, validity, and 

reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 

 

Infram JJ 3rd. Speaking of good health. Tenn Med. 2005 Feb;98(2):53. 

 

Obs.: Se brasileiros, o grau de parentesco deve ser acrescentado logo após o sobrenome. Ex.: 

Amato Neto V. 

 

Artigo com indicação de subtítulo  

 

Vargas, D; Oliveira, MAF de; Luís, MAV. Atendimento ao alcoolista em serviços de atenção 

primária à saúde: percepções e condutas do enfermeiro. Acta Paul. Enferm. 2010;23(1):73-79. 

 

Artigo com volume como suplemento 

 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de 

saúde. Cad Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:190-8. 

 

Fascículo com suplemento 

 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 

7):S6-12. 

 

Volume em parte  

 

Jiang Y, Jiang J, Xiong J, Cao J, Li N, Li G, et al. Retraction: Homocysteine-induced 

extracellular superoxide dismutase and its epigenetic mechanisms in monocytes. J Exp Biol. 

2008;211(Pt 23):3764. 



 

 

Fascículo em parte 

 

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv 

Radiol. 2002;13(9 Pt 2):S259-63. 

 

Fascículo sem volume 

 

Ribeiro LS. Uma visão sobre o tratamento dos doentes no sistema público de saúde. Rev USP. 

1999;(43):55-9. 

 

Sem volume e sem fascículo 

 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6. 

 

Artigo com paginação indicada por algarismos romanos 

 

Stanhope M, Turner LM, Riley P. Vulnerable populations [preface]. Nurs Clin North Am. 

2008;43(3):xiii-xvi. 

 

Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print) 

 

Ribeiro AM, Guimarães MJ, Lima MC, Sarinho SW, Coutinho SB. Fatores de risco para 

mortalidade neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. Rev Saúde Pública. 2009;43(1). 

Epub 13 fev 2009. 

 

Artigo que possui DOI 

 

Barra DCC, Dal Sasso GTM. Tecnologia móvel à beira do leito: processo de enfermagem 

informatizado em terapia intensiva a partir da cipe 1.0®. Texto Contexto Enferm. [internet] 2010 

Mar [acesso em 2010 Jul 1];19(1): 54-63. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072010000100006&lng=pt doi: 

10.1590/S0104-07072010000100006. 

 

 

5.1.2 LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS  

 

Um autor  

 

Waldow, VR. Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. Petrópolis (RJ): Vozes; 2006. 

 

Organizador, editor, coordenador como autor  

 

Cianciarullo TI, Gualda DMR, Melleiro MM, Anabuki MH, organizadoras. Sistema de 

assistência de enfermagem: evolução e tendências. 3ª ed. São Paulo: Ícone; 2005. 

 

nstituição como autor e publicador  



 

 

Ministério da Saúde (BR). Promoção da saúde: Carta de Otawa, Declaração de Adelaide, 

Declaração de Sunsvall, Declaração de Jacarta, Declaração de Bogotá. Brasília (DF): Ministério 

da Saúde; 2001. 

 

Capítulo de livro  

 

Batista LE. Entre o biológico e o social: homens, masculinidade e saúde reprodutiva. In: 

Goldenberg P, Marsiglia RMG, Gomes MHA, organizadoras. O clássico e o novo: tendências, 

objetos e abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2003. p. 209-

22. 

 

Capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra 

 

Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2005. Gênese da profissionalização da enfermagem; p. 23-31. 

 

6 Livro com indicação de série  

 

Kleinman A. Patients and healers in the context of the culture: an exploration of the borderland 

between anthropology, medicine and psychiatry. Berkeley: University of California Press; 1980. 

(Comparative studies of health systems and medical care; 3). 

 

Livro sem autor/editor responsável 

 

HIV/AIDs resources: a nationwide directory. 10th ed. Longmont (CO): Guides for Living; c2004. 

792 p. 

 

Livro com edição 

 

Modlin IM, Sachs G. Acid related diseases: biology and treatment. 2nd ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; c2004. 522 p. 

 

Livro com data de publicação/editora desconhecida e/ou estimada 

 

Ministério da Saúde. Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria Geral (BR). Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o Sistema Único de Saúde: controle das doenças 

transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde; [199?]. 96 p. 

 

Hoobler S. Adventures in medicine: one doctor's life amid the great discoveries of 1940-1990. 

[place unknown]: S.W. Hoobler; 1991. 109 p. 

 

Livro de uma série com indicação de número 

 

Malvárez, SM, Castrillón Agudelo, MC. Panorama de la fuerza de trabajo en enfermería en 

América Latina. Washington (DC): Organización Panamericana de la Salud; 2005. (OPS. Serie 

Desarrollo de Recursos Humanos HSR, 39). 



 

 

Dicionários e obras de referência similares 

 

Souza LCA, editor. Dicionário de administração de medicamentos na enfermagem 2005/2006: 

AME. 4ª ed. Rio de Janeiro: EPUB; 2004. Metadona; p. 556-7. 

 

Trabalho apresentado em evento  

 

Peduzzi M. Laços, compromissos e contradições existentes nas relações de trabalho na 

enfermagem. In: Anais do 53º Congresso Brasileiro de Enfermagem; 2001 out. 9-14; Curitiba. 

Curitiba: ABEn-Seção-PR; 2002. p. 167-82. 

 

Trabalho apresentado em evento e publicado em periódico 

 

Imperiale AR. Obesidade, carne, gordura saturada e sedentarismo na carcinogênese do câncer do 

cólon. II Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer – GANEPÃO; 2006 maio 24-27; São Paulo, 

BR. Anais. (Rev bras med. 2006;63(Ed esp):8-9). 

 

Dissertação e Tese  

 

Nóbrega MFB. Processo de Trabalho em Enfermagem na Dimensão do Gerenciamento do 

Cuidado em um Hospital Público de Ensino [dissertação]. Fortaleza: Universidade Estadual do 

Ceará; 2006. 161 p. 

 

Bernardino E. Mudança do Modelo Gerencial em um Hospital de Ensino: a reconstrução da 

prática de enfermagem [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem; 

2007. 178 p. 

 

Observação importante: 

 

Para Mestrado [dissertação], Tese de doutorado [tese], Tese de livre-docência [tese de livre-

docência], Tese PhD [PhD Thesis], para Especialização e Trabalho de Conclusão de Curso 

[monografia]. Ao final da referência podem ser acrescentados o grau e a área do conhecimento. 

Ex.: Especialização em Gestão de Pessoas. 

 

5.1.3 Documentos legais 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o pacto 

pela saúde 2006 - consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. 

Diário Oficial da União, Brasília, 23 fev. 2006. Seção 1, p. 43-51. 

 

Ministério da Educação (BR). Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. 

Parecer Nº16, de 5 de outubro de 1999: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. [internet] 1999 [acesso em 2006 Mar 26]. Disponível em: 

http://www.mec.gov.br/cne/parecer.shtm. 

 

Material eletrônico  



 

 

Artigo de revista em formato eletrônico 

 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [internet] 1995 Jan-

Mar [cited 1996 Jun 5];(1):[24 screens]. Available from: 

http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm 

 

Matéria publicada em site web 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2002. Rio de Janeiro; 2002 [acesso em 2006 

jun. 12]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. 

 

CD-ROM e DVD 

 

Bradshaw S. The Millenium goals: dream or reality? [DVD]. London: TVE; C2004. 1 DVD: 27 

min., sound, color, 4 3/4 in. 

 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A Revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical, com o intuito de manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o 

estilo dos autores. As opiniões emitidas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade. 

Cada autor receberá três exemplares da Revista. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Os nomes e endereços informados nesta Revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

 

 

REVISORES E/OU TRADUTORES INDICADOS 

 

Matthew Philip Jenkis – Somente Tradução 

Especialidade: Área de Saúde 

CNPJ: 11.737.331/0001-25 

Telefone: (41) 3332-0258 / (41) 9935-9838 

Jenkinstraducoes@gmail.com  

 

American Journal Experts (AJE)  

São Paulo – SP  

www.aje.com/pt/services  

 

THOMAS BONNICI 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2253237526673836 

Telefone (44) 3263-1291 



 

E-mail: bonnici@wnet.com.br 

 

Obs: Os pesquisadores deverão assumir os custos da tradução, bem como solicitar uma 

declaração/certificado da tradução e encaminhar como documento suplementar no momento da 

submissão do artigo.  

 

TAXAS PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS 

 

A revista Saúde e Pesquisa, editada pelo Centro Universitário de Maringá - 

UNICESUMAR, não cobra nenhuma taxa para avaliação de manuscritos e publicação de 

artigos." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Comprovante de Submissão  


