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Resumo 
A Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância, também conhecida como 
Paralisia Cerebral, é uma doença não evolutiva que ocasiona sequelas 
osteomusculares e um progressivo aparecimento de deficiências. O objetivo geral 
deste estudo é a elaboração de um manual de orientações e cuidados de 
enfermagem a partir da complexidade de situações problema de clientes com 
encefalopatia crônica. Os objetivos específicos são: identificar as situações 
problema dos clientes com encefalopatia crônica hospitalizados; classificar os 
graus de complexidade menor, média e maior das situações problema de acordo 
com as enfermeiras (os) peritas (os); e analisar o grau de complexidade das  
situações problema a partir da Teoria de  Virgínia Henderson. O referencial 
teórico usado foi Virgínia Henderson. Método: estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, do tipo estudo de caso. Para a coleta de dados foram utilizados como 
fonte primária 40 prontuários de clientes internados em uma instituição 
especializada. Participaram quatro enfermeiras peritas que classificaram as 
situações problema de acordo com os graus de complexidade menor, médio ou 
maior. Na análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin. 
Resultados: das 40 SP observadas, 22 (55%) foram classificadas como de maior 
complexidade, 10 (25%) como de média complexidade e 08 (20%) como de 
menor complexidade. Observamos que mesmo as situações problema de menor 
complexidade têm certa dependência da enfermagem. O principal aspecto a ser 
levado em conta não é identificar apenas um cuidado de enfermagem isolado, 
mas o conjunto de elementos / aspectos no contexto da situação problema. 
Discussão: Existe a necessidade de buscar a individualidade na história de cada 
pessoa, visando compreender suas especificidades de cuidado e, como 
consequência, poder delinear suas reais demandas, uma vez que ainda 
despontam dificuldades em determinar condutas adequadas a essa clientela. 
Conclusão: O manual como produto desta pesquisa foi construído a partir de um 
único cenário, entretanto abre reflexões da aplicação do modelo de cuidados para 
as doenças crônicas em geral, não se limitando somente às com encefalopatia 
crônica. Ele também fornece subsídios para um modelo assistencial, além de 
contribuir para uma melhor qualidade de vida desses clientes e uma inclusão dos 
mesmos na sociedade.   

 

Descritores: enfermagem, encefalopatia crônica, pessoas com deficiências.  

 

 



Abstract 

Cerebral palsy is a term used to describe a permanent, non-progressive brain 
damage that causes motor disordes and progressive disabilites. The main goal of 
this study is to elaborate an orientation and nursing care manual taking into 
account the complexities of the problem situations faced by patients with cerebral 
palsy. The specific objetives are: identify problem situations of hospitalized 
patients; classify the degrees of complexity minor, medium or major according to 
the expert nurses; analyse the degrees of complexity of the problem situation 
according to Theory of Virginia Henderson. The theoretical reference used herein 
was Henderson´s. Method: a descriptive study with quality approach; case study. 
In order to collect data, 40 medical records were used as primary source of 
patients hospitalized in a specialized institution. Four expert nurses participated 
classifying the problem situations according to the degrees of complexity minor, 
medium or major. Data were analysed through Bardin´s data analysis. Results: 
from the 40 problem situations analysed, 22 (55%) were classified as of major 
complexity, 10 (25%) as of medium complexity and 08 (20%) as of minor 
complexity. We note that even the problem situations of lower complexity have 
certain dependency on the nursing. The main aspect to be taken into account is 
not identifying a nursing care only, but the set of elements / aspects in the context 
of the problem situation.  Debate: There´s a need to seek individuality in the story 
of each person, aiming to understand their specificities in terms of care and, as a 
consequence, be able to outline their demands, since further difficulties emerge in 
determining the appropriate conduct for this type of patient. Conclusion: the 
manual, as a product of this research, was developed from a single scenario; 
nevertheless, it unfolds the debate regarding the expansion of the model of care 
for chronic diseases and disabilities in general, not limited to those with cerebral 
palsy. It also provides subsidies for healthy care model and contributes to a better 
quality of life for these patients and their inclusion in society. 

 

Descriptors: Nursing, cerebral palsy, people with disabilities.
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do problema  

A investigação aqui proposta surge da inquietação acerca dos olhares 

sobre as diferentes práticas e especificidades que as pessoas com doenças 

crônicas necessitam, observadas ao longo da minha atuação como enfermeira em 

uma Instituição especializada e que durante o período de graduação não são 
abordados.   

Na prática clínica, com a experiência profissional em atendimentos a 

pessoas com necessidades especiais, vários são os cuidados de enfermagem em 

clientes com Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância (EC), também 
conhecida como paralisia cerebral (PC). 

Contudo, enfermeiras na prática assistencial enfrentam problemas em 

planejar e implementar os cuidados de enfermagem, uma vez que clientes com 

EC possuem certa complexidade em seu estado de saúde. Vale dizer que esses 

clientes possuem cada um, uma situação problema (SP) que envolve o período 

(extenso) de hospitalização, o abandono familiar e as específicas complicações 
fisiopatológicas relacionadas à doença. 

Pode-se ressaltar que o cotidiano assistencial no cuidado a esses clientes 

é, de certo modo, distinto e um tanto peculiar, pois é necessário que enfermeiras 

(os) tenham conhecimento teórico prático e habilidades fundamentais para 
promover uma assistência de enfermagem de qualidade. 

Observamos que na Graduação de Enfermagem, os professores na 

supervisão dos discentes em campos de estágios, ao selecionarem os clientes 

para a prática da aprendizagem, realizam essa seleção não somente 

influenciados pela natureza das situações de enfermagem; e, quando o fazem, 

não têm nitidamente definido se as mesmas se caracterizam por problemas 

específicos ou pelos possíveis graus de complexidade: menor, média e maior. 1 
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De certo modo, as experiências na prática hospitalar de ensinar a cuidar se 

confrontam com a necessidade de selecionar os clientes hospitalizados pelas 

situações de enfermagem. Deste modo, tais situações podem ser classificadas 
por graus de complexidade, supostamente compatíveis às aquisições de 
competências acadêmicas previstas para esse período. 1 

Portanto venho praticando a enfermagem assistencial já algum tempo com 
as pessoas com necessidades especiais, onde pude observar os obstáculos que 

ainda persistem por parte das enfermeiras, na identificação de problemas 

referentes às situações próprias da prática assistencial hospitalar a essa clientela, 

sobretudo quando a ideia é estabelecer um plano de enfermagem adequado ao 

cliente, condizente aos propósitos das necessidades apresentadas por eles.  

 
 
1.2 Situações problema e seus graus de complexidade 

As SP e seus graus de complexidade podem ser abrangidos no plano do 

encontro enfermeira-cliente, uma vez que as enfermeiras, usualmente ao 

prestarem cuidados, despontam com dificuldades em determinar condutas 
adequadas em relação às condições específicas e aspectos afetados, ou frente 

aos graus de complexidade: menor, média e maior - nas situações envolvendo os 

problemas dos clientes hospitalizados. 2 

 
Alguns estudos ressaltam a necessidade de aplicação metodológica para a 

resolução de problemas que surgem das situações dos clientes, e que sejam 

“compatíveis com a pragmática das funções de enfermagem e ampliação do 

papel profissional”. 1 Destaca também que a metodologia de resolução de 

situações problema foi escolhida como a mais acertada para a consolidação do 

processo de aperfeiçoar um novo perfil profissional. Além de servir de ponto 
principal no processo ensino-aprendizagem, almeja-se que esta metodologia sirva 

de contexto ao desempenho das ações de enfermagem. 1,2 Assim, ampliamos a 

compreensão sobre assuntos relacionados aos procedimentos e cuidados de 

enfermagem aos clientes com EC.  
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As características das SP exercem por si expressiva influência na 

concepção de qual o cliente mais grave de uma enfermaria. Em regra, partimos 

do pressuposto que, no interesse da enfermagem, é fundamental o engajamento 
proposital de enfermeiras com as SP, como entendidas nos termos da 

hospitalização. Geralmente, à medida que elas se particularizam nas condições 

que envolvem os clientes, alteram-se em seus graus de complexidade, sejam de 

ordem biológica, ou como de fatores psicológicos, familiares, ambientais e outros 

ligados à execução de procedimentos terapêuticos ou de cuidados de 

enfermagem. 2  

Neste sentido, ao discorrer sobre obstáculos e implicações na abordagem 

das situações de enfermagem, as características das SP se apresentam 

arrazoando que estas admitem componentes como a totalidade, as coisas ou 

fatos, o lugar, a duração e os personagens. Entretanto, cada situação é singular, 

exclusiva, embora as situações de enfermagem possam assemelhar-se entre si. 2 

Como definição de SP temos ser o conjunto de circunstâncias da realidade 

espacial e temporal que comprometem a saúde de indivíduos, grupos ou 

comunidades e em cuja esfera sobrevém o encontro do enfermeiro com seu 

cliente. 2  

Cabe ressaltar que as situações diferem, às vezes, quanto ao grau de 

complexidade não somente porque estão relacionadas com a sintomatologia do 
cliente, mas também pelo montante das dificuldades na dimensão de elementos 

presentes no contexto do que ocorrem em torno do cliente, elementos estes, 

percebidos na experiência prática e que dão significado de problema à situação 

de enfermagem abrangida, até, como situação clínica assistencial que abarca o 

cliente, com certo grau de complexidade. 1  

As dificuldades na abordagem situacional aparecem em razão de fatores 

acoplados à ambiência social, ao crescimento do índice de transformações, às 

inovações e transitoriedade das coisas, às implicações psicológicas relativas aos 

erros de percepção, às dificuldades de adaptação, à inabilidade no momento de 
fazer escolhas, e talvez até mesmo a certa falta de coragem para assumir os 

riscos e os desafios de nosso tempo. 1 
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Compreendemos que a concepção de SP abrange fatores intrínsecos e 

extrínsecos no plano do “que pensar” e do “que fazer” das enfermeiras, em sua 

própria prática. E a noção de complexidade aliada ao entendimento do conceito 
desta palavra, de uma forma geral, se deve, também, por suposto, às dificuldades 

das enfermeiras em identificar os problemas de enfermagem evidentes e não 

evidentes, na prática assistencial. 3 

Analisando-se a complexidade do problema em relação às deficiências que 

são o foco deste estudo, cabe assinalar inicialmente que as pessoas com EC 

ressentem-se de uma variedade de condições neuro sensoriais que as afetam em 

termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou da fala, como decorrência 

de lesões nervosas, neuromusculares ou, ainda,  osteomusculares. 4 

Deste modo, elas são acometidas de diversas formas, dependendo da área 

do sistema nervoso que foi comprometida, deixando sequelas que geralmente se 

manifestam afetando o movimento e postura voluntária comprometendo o 

desempenho funcional, sendo esta uma das principais causas de incapacidades 

nos acometidos, ocasionando comprometimento físico e/ou mental, alterando o 

grau de complexidade e acarretando algum tipo de deficiência à pessoa.   5,6,7  

 

1.3 Objetivo do estudo 

O entendimento do conceito concernente à deficiência vem evoluindo 

mundialmente, especialmente após a década de 60, quando se formulou um 

conceito que reflete a estreita relação entre as limitações que as pessoas com 

deficiência experimentam, em especial os encefalopatas, a estrutura do meio 

ambiente e as atitudes da comunidade. 8  

Com essa mudança de entendimento, compreende-se que indivíduos que 

nascem com necessidades especiais demandam um cuidado especializado,  

onde perdurará ao longo da vida, e que nem sempre pode ser oferecido pelos 

responsáveis por esses indivíduos, tais como pais, parentes e pessoas próximas 
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no meio familiar. Frequentemente ocorre negligência parental e abandono, 

gerando o eventual acolhimento em instituições. 9  

Muitas vezes, nessas instituições esses clientes tornam-se vítimas de 

carência afetiva familiar, além da falta de profissionais capazes de identificar as 

especificidades de cada caso e muitos deles tiveram seus quadros agravados no 

curso da vida institucional, até serem encaminhados a uma instituição 
especializada. 10 

A atuação como enfermeira em uma instituição especializada no 

atendimento a pessoas com deficiência emerge como fator motivacional para o 
desenvolvimento desse estudo tendo como objeto: a complexidade de situações 

problema em clientes com encefalopatia crônica na prática assistencial de 

enfermagem. 

Os clientes com necessidades especiais, em geral se tornam donos de 

uma expressividade não compreendida ou mesmo percebida, e com limitações 

devido às suas condições físicas e mentais, sendo muitas vezes, convergidos ao 
“silêncio” e ao esquecimento ao longo dos anos. Sobre os cuidados, mesmo 

havendo um crescente reconhecimento internacional sobre o tema da deficiência, 

resultado da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD) e 

de movimentos pelos direitos das pessoas com necessidades especiais, este 

assunto ainda permanece pouco discutido na área da saúde. 10 

Inserida dentro desta PNSPD está a EC, pois é uma doença que acarreta 

na maioria dos clientes incapacidades funcionais e diferentes tipos de 

dependência nas atividades de vida diária dos indivíduos (AVD).2,11 Encefalopatia 

é a designação genérica das afecções do encéfalo, sejam de natureza 

inflamatória, traumática, degenerativa, metabólica, etc. 12 Após conceituar a EC, 

entendemos melhor a necessidade de um conhecimento maior das 
especificidades e SP desses clientes.  

Assim, pode-se dizer que a SP abrange o todo nas partes na metodologia 

de resolução de problemas sem perder de vista a sistemática do processo de 
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enfermagem, e que envolve elementos perceptíveis, ou não, em um conjunto de 

fatores envolvidos. As SP fazem parte não somente do processo de enfermagem, 

mas, de fato, do cotidiano das enfermeiras no panorama assistencial. Todavia, o 
que se pode compreender por grau de complexidade de uma SP não abrange 

apenas os sujeitos envolvidos, mas os cuidados de enfermagem e os fatores 

relacionados ao ambiente, mais claramente destacados e outros talvez obscuros, 

que podem interferir ou não na abordagem da enfermeira ao cliente durante a 
assistência. 2 

 Portanto, as situações como “recortes de um domínio complexo”, se 

comparadas analiticamente entre si, certamente poderão interferir nas decisões 

das enfermeiras, e pode comprometer a compreensão de todo o contexto 

assistencial. A partir de nossas inquietações, traçamos as seguintes questões que 

nortearam este estudo: 

Que elementos ou condições permeiam as situações problema de clientes 

com encefalopatia crônica de forma a determinar um grau de menor, média ou 

maior complexidade? 

Como essa complexidade é definida por enfermeiros  peritos (EP) , a partir 

das situações problema  descritas? 

 Para responder a estas questões, os seguintes objetivos foram delimitados: 

Objetivo Geral:  

Elaborar um manual de orientações e cuidados de enfermagem a partir da 

complexidade de situações problema de clientes com encefalopatia crônica. 

Objetivos Específicos: 

1- Identificar as situações problema dos clientes com encefalopatia 

crônica hospitalizados;  
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2- Classificar os graus de complexidade menor, médio e maior das 

situações problema  de acordo com os enfermeiros  peritos; 

3- Analisar o grau de complexidade das situações problema a partir da 

Teoria de Virgínia Henderson. 

 

1.4 Justificativa e relevância do estudo 

Como parte integrante do grupo de enfermeiras que atuam em um hospital 

especializado no atendimento aos portadores de necessidades especiais, onde a 

maior parte são encefalopatas, a temática emergiu a partir da observação da 
pesquisadora a respeito das condições que permeiam as SP de clientes com EC, 

onde a necessidade da elaboração de um plano de cuidados de enfermagem 

específico foi observada, uma vez que, as enfermeiras demonstravam 

dificuldades no planejamento de estratégias de cuidado, principalmente em 

relação aos clientes com um grau de comprometimento maior.  

Assim, levamos em consideração o grau de complexidade das SP 

apresentadas na pesquisa, com a finalidade de elaborar uma assistência de 

enfermagem mais efetiva, sistematizada e direcionada aos diferentes graus de 
comprometimento, uma vez que se trata de uma clientela bastante específica, 

visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses clientes.  

O enfermeiro na sua formação generalista é pouco preparado para a 
atuação às pessoas com necessidades especiais, pois pouco é visto na inserção 

da disciplina sobre o assunto, inclusive nos currículos dos cursos de graduação 

em enfermagem, necessitando assim de uma renovação, já que esta modalidade 

de cuidado só cresce. 13     

Alguns artigos recentes, demonstram que a maior parte dos profissionais 

de enfermagem, que atuam direta ou indiretamente com deficientes têm 

dificuldades de desenvolver cuidados básicos de enfermagem com qualidade à 

essa clientela. Isto pode se justificar pela falta de qualificação e capacitação, que 
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pode gerar consequências negativas ao cuidado. 14,15 A melhoria da quantidade e 

qualidade das informações e da assistência produzidas, torna-se essencial para o 

adequado equacionamento das questões relativas à qualidade de vida das 
pessoas com EC. 16   

Deste modo, destacamos a necessidade de ampliar os conhecimentos 

sobre a complexidade de SP em clientes com EC, para melhor nortear a prática 
assistencial e contribuir às demais pesquisas pertinentes à temática na 

enfermagem. Ainda são escassas as publicações no Brasil a respeito da 

incidência de pessoas com deficiências física, sensorial ou mental, principalmente 

quando se trata de uma clientela tão específica como à abordada nesse estudo, 

assim como métodos que possam identificar os graus de complexidade a partir de 
SP que surgem na prática assistencial.  

O manual de orientações e cuidados básicos de enfermagem, como 

produto desta pesquisa torna-se uma contribuição para o ensino de enfermagem, 
no sentido de proporcionar aos alunos uma sensibilidade no olhar dirigido as 
pessoas com deficiência que possuem uma SP peculiar. Saber distinguir suas 

necessidades, capacidades, limitações e dificuldades estimulando o autocuidado 

e a participação ativa junto com os familiares tornam-se essencial para a garantia 
da qualidade assistencial preconizada.  

A partir desta concepção, esperamos que a enfermagem em relação à 

prática assistencial possa entender o quanto é essencial à identificação dos 

problemas de enfermagem entorno da SP do cliente, estando este hospitalizado 

ou não. Especialmente, para a assistência de enfermagem, ensino e demais 

pesquisas de Enfermagem Fundamental, de forma que possamos estabelecer as 

intervenções de enfermagem e identificar como, na assistência, as enfermeiras 

compreendem a complexidade dos problemas apresentados naquele determinado 
momento. 2 

Acreditamos que este estudo contribua não só para fundamentar ações em 

princípios científicos com o objetivo de consolidar conhecimentos e produzir 

evidências que norteiam a aplicação na prática de enfermagem às pessoas com 
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EC, mas também, permitindo que esse profissional preconize intervenções mais 

adequadas e de qualidade junto a essa clientela, além de auxiliar na 

compreensão do processo ensino aprendizagem onde aprendemos que a 
abordagem ao cliente* é situacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

*A denominação cliente é utilizada nesta dissertação para todos os usuários do Sistema de Saúde (SUS). O 
que está de acordo com a Portaria SAS (Secretaria de Assistência Social do Ministério da Saúde) 202, de 19 
de junho de 2001, corroborando com o disposto na Portaria nº 881 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 19 
de junho de 2001. Considera-se, portanto a necessidade de criação de uma nova cultura de atendimento aos 
usuários dos serviços de saúde, e com o mais amplo respeito à vida humana, bem como aos direitos de 
cidadania aqueles que, eventualmente, façam uso deles. 
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CAPÍTULO II: REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância 

A EC foi interpretada de diversas maneiras até chegar à definição atual. Foi 

primeiramente descrita em 1843, por Willian John Little, um ortopedista inglês que 

a definiu como uma patologia ligada a diferentes causas e caracterizada, 

principalmente, por rigidez muscular, denominando esta condição de Síndrome de 
Litlle. Em 1862, foi instituída a relação entre esse quadro e o parto anormal. 17,18  

Em 1897, a EC passa a ser conhecida como Paralisia Cerebral (PC), termo 

esse sugerido por Freud quando estudava a Síndrome de Little, e, mais tarde, 

veio a ser consagrada por Phelps, ao  fazer referência a  um grupo de crianças 

que apresentavam transtornos motores mais ou menos severos devido à lesão do 

sistema nervoso central (SNC), parecidos ou não aos transtornos motores da 

Síndrome de Little. 17,18  

No Simpósio de Oxford, em 1959, a PC passou a ser conceituada como 

Encefalopatia Crônica não Evolutiva da Infância, mas o termo PC permanece 

sendo empregado pela maior parte dos profissionais da área da saúde, sobretudo 
pela facilidade de comunicação que proporciona. 19 

A partir dessa data, passou a ser definida como "sequela de uma agressão 

encefálica, que se caracteriza, primordialmente, por um transtorno persistente, 

mas não invariável, do tono, da postura e do movimento, que aparece na primeira 
infância e que não só é diretamente secundário a esta lesão não evolutiva do 

encéfalo, senão devido, também, à influência que tal lesão exerce na maturação 

neurológica". 17,18  

Uma definição também muito adotada entre os especialistas é datada de 

1964 e conceitua a EC como "um distúrbio permanente, embora não invariável, do 

movimento e da postura, devido a defeito ou lesão não progressiva do cérebro no 
começo da vida." 20 
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Outro conceito ainda descrito é “um conjunto de manifestações motoras 

decorrentes de uma lesão encefálica ocorrida durante o período maturativo do 

SNC, tendo como característica distúrbios não progressivos da postura e do 
movimento”. 21  

Na EC o comprometimento do SNC provém de fatores endógenos e 

exógenos, que em diferentes proporções estão presentes em todos os casos. Nos 
fatores endógenos, há o potencial genético herdado, ou seja, durante a 

fecundação carrega-se um contingente somático e psíquico que corresponde à 

sua espécie, à sua raça e aos seus antepassados, transmitindo assim, uma maior 
ou menor suscetibilidade do cérebro para se lesar. 22 

  Já nos fatores exógenos pondera-se o instante em que o agente atua, o 

período de duração e de sua intensidade, influenciando no tipo de 

comprometimento cerebral. Em relação ao momento em que o agente, etiológico 

incide sobre o SNC em desenvolvimento, evidencia-se os períodos pré, peri 
e pós-natal. 22 

Não é uma doença progressiva e não tornar-se mais grave com o avançar 

da idade, entretanto alguns dos efeitos sobre o corpo pode tornar-se mais 
perceptíveis ao longo do tempo e levar a uma deterioração da função, pois as 

mensagens enviadas entre o cérebro e músculos são afetadas. 23 

 São os tipos de EC que geralmente dizem respeito a qual área do cérebro  
foi afetada. Esses tipos diferenciam-se pelos sintomas, que geralmente refletem a 

região do cérebro que sofreu a lesão, sendo estes: espástica, discinética (também 

distônica ou atetóide), atáxica, hipotônica e mista. 23,24 

a)Espástica: 

Espástica significa duro e esta forma da EC faz com que haja uma rigidez 

da musculatura, que também pode se contrair involuntariamente, ocasionando 
uma diminuição da amplitude de movimento nas articulações, prejudicando a 

mobilidade. 23 
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Este tipo de EC é o mais comum, abrangendo cerca de 70% a 80% das 

pessoas. O dano seria no intervalo do córtex motor ou no trato corticoespinhal (o 

conjunto de fibras nervosas entre o córtex cerebral e a medula espinhal). Há três 
subtipos de EC espástica: 22,23,24  

 Hemiplegia – é quando um lado do corpo é afetado. Quando a área do 

cérebro que sofreu a lesão é controlada pelo lado esquerdo do cérebro, 
causará um déficit no lado direito do corpo, e vice-versa. Também pode 

ocorrer dos membros do lado afetado não se desenvolver na mesma 

velocidade que os membros não afetados. 

 Diplegia – afeta ambos os membros inferiores, e a pessoa pode andar 

cruzando os membros inferiores (porte de tesoura) e na ponta dos dedos. 

Os membros superiores podem ser acometidos, em intensidade variada, 

mas sempre mais leve do que os inferiores. Pode ter outros problemas 

como estrabismo e geralmente deficiência visual.  

 Quadriplegia -- os quatro membros e o corpo inteiro são afetados, sendo 

pouco provável que a pessoa consiga andar ou falar. Os músculos estão 

demasiado apertados e pode ocasionar tremores, convulsões, microcefalia 
e deficiência mental. Essa é a forma mais grave ocasionando também 

muitas vezes a incapacidade intelectual da pessoa. 

 

b) Discinética (também distônica ou atetóide) 

Essa forma de EC é o segundo tipo mais predominante, sendo o tom de 

músculo variado. Algumas vezes, seus músculos são demasiado relaxados, 

frouxos e moles ou hipotônicos, em outras pode ser demasiadamente apertado, 

tensos e rígidos ou hipertônicos. O dano ocorre ao sistema extrapiramidal do 

motor e/ou ao intervalo piramidal e aos gânglios básicos. Os acometidos desse 
tipo de EC podem ter dificuldade para andar, falar, comer, sentar eretas e realizar 

atividades motoras básicas. 22, 25  
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c) Atáxica  

Este é um dos tipos menos comuns de EC, sendo em decorrência de uma 

lesão no cerebelo ou à parte mais inferior do cérebro na região traseira da 

cabeça. Esta área não está diretamente ligada ao tônus muscular e sim às 

reações de equilíbrio, movimento e a coordenação.  Apresentam dificuldades para 

se equilibrar enquanto caminham e andam com os pés bem afastados um do 
outro, tem problemas com outras habilidades motoras finas como a escrita, 

tremores ou uma agitação adicional, assim como pode afetar a parte visual ou 

auditiva. 22,25 

d) Hipotônica 

 A hipotônica é a forma mais rara da EC, corresponde a apenas 1% dos 

casos, e sua fisiopatologia é pouco compreendida, levando-se em conta que  boa 
parte das pessoas acometidas não consegue ficar em pé, em consequência da 

hipotonicidade. 25 

e) Mista 

Esse tipo de EC se manifesta através de combinações de transtornos 

motores, apresentando assim mais de um tipo, ou seja, em geral há uma coesão 
entre a espástica e a atetóide. 22,25 

De acordo com os tipos de EC, podemos observar que entre os distúrbios 

característicos temos a falta de controle sobre os movimentos e por modificações 
adaptativas do comprimento muscular, derivando muitas vezes em deformidades 

ósseas. Em diversos casos, o encefalopata só adquire sequelas que atingem a 

parte motora, preservando íntegras as funções intelectuais. Entretanto, associado 

ao transtorno motor, obrigatório para a caracterização da EC, podem estar 

agregadas outras manifestações com frequência variável, como problemas de 

visão e audição, dificuldades na fala e linguagem, com diversos tipos de distúrbios 

da percepção e/ou sensibilidade, retardo mental, convulsões, distúrbios 

ortopédicos, educacionais e de comportamento. 26  
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Deste modo, podemos interferir de forma importante, que a EC impõe 

limitações às funções do acometido, influenciando, deste modo, a aquisição e o 

desempenho de marcos motores básicos como sentar, rolar, engatinhar, andar, 
assim como, nas AVD, tais como tomar banho, alimentar-se, vestir-se, locomover-

se em diversos ambientes, entre outros. 6    

  

2.2 Dados epidemiológicos 

A EC é uma doença não evolutiva, entretanto, embora a lesão neurológica 

seja estática, as sequelas osteomusculares mudam ao longo da vida, ocasionando 

um progressivo aparecimento de deficiências, tais como: deformidades 

ortopédicas, variações de tono muscular, degeneração articular, convulsões de 

difícil controle, espasticidade, alterações de tônus postural, osteoporose, fadiga e 
dor. 4,5 

Nos Estados Unidos, a incidência  tem variado de 1,5 a 5,9/ 1.000 nascidos 

vivos. 6 Na maioria dos países europeus ocidentais a prevalência permaneceu 
notavelmente constante ao longo dos últimos 30 a 40 anos, aproximadamente 2 a 

2,5 nascidos vivos em cada 1.000 são afetados pela doença. 7   

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, estima-se que de cada 

1.000 crianças que nascem, 7 são afetadas pela EC. Essa condição pode estar 

relacionada a problemas gestacionais, nutrição materna e infantil inadequada, 

atendimento médico e hospitalar muitas vezes precário, dada a demanda das 

condições clínicas apresentadas, principalmente por crianças nascidas antes de 

completar totalmente a maturação neurológica. Na verdade, o nascimento pré-
termo, uma das causas da EC, está presente em cerca de 30% dos nascidos 
vivos. 6,7   
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2.3 A deficiência no Brasil 

O conhecimento da deficiência integra a vida das pessoas com uma 

limitação física, doença ou deformidade corporal. Ainda são precários os estudos 

realizados sobre esta temática, e ainda assim, se recebe pouco incentivo para 

pesquisas no mundo todo, inclusive no Brasil. Deficiência continua a ser 

vastamente abrangida como uma desgraça ou sorte pessoal ruim e, do ponto de 
vista social e político, os deficientes são vistos como uma minoria. Portanto, a 

literatura sobre o assunto ainda é escassa. 27 

A PNSPD, instrumento que orienta as ações do setor Saúde, adota o 
conceito fixado pelo Decreto n.º 3.298/99, que considera deficiência toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que provoque incapacidade para o desempenho de atividade, de acordo com o 

padrão considerado normal para o ser humano; deficiência permanente – aquela 

que ocorreu ou se consolidou durante um período de tempo suficiente para não 

permitir recuperação ou ter possibilidade de que se altere mesmo com a opção de 

novos tratamentos; e incapacidade – uma diminuição efetiva e acentuada da 

capacidade de integração social, se fazendo necessários equipamentos, 

adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência 

possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 

ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 11 
Esta PNSPD, implantada no setor Saúde, inclusa do contexto das políticas 

governamentais e à luz dos direitos universais do indivíduo, tem como objetivos 

reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e no seu 

desempenho humano de maneira a colaborar para a sua inclusão plena em todas 

as esferas da vida e proteger a saúde do referido segmento populacional, bem 

como prevenir agravos que produzam o aparecimento de deficiências. Entretanto, 
a presente política do Ministério da Saúde, reconhece a necessidade de 

implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a 

atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil. 11 
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Em virtude dessa necessidade, o Brasil vem se organizando em termos de 

dados estatísticos oficiais sobre as pessoas com deficiência. Após a Lei nº 

7.853/89, que tornou obrigatória a inclusão de itens específicos nos censos 
nacionais, o Censo Demográfico de 1991, pela primeira vez, incluiu questões que 

atestaram a presença de 2.198.988 pessoas com deficiência, em uma população 

total de 146.815.750 habitantes, o que representa 1,49 % desta. 28 

De acordo com os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no censo demográfico de 2010, descreveram que 45.606.048 (23,9%) 

de brasileiros, da população total, têm algum tipo de deficiência – visual, auditiva, 

motora e mental ou intelectual. A prevalência da deficiência variou de acordo com 

a natureza delas. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 

18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, 

ocorrendo em 7% da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da  

deficiência mental ou intelectual, em 1,40%. 29 Estatísticas como essa reforçam a 

necessidade de uma legislação específica para as pessoas com deficiência, não 
só no nosso país, mas mundialmente.   

O Brasil encontra-se dentro de 1/3 dos países membros da Organização 

das Nações Unidas (ONU) que dispõe de legislação para as pessoas com 

deficiência. Atua operando na área dos direitos humanos; na defesa de valores 

como dignidade, inclusão e acessibilidade na melhoria das condições de vida e no 
acesso a ambientes e serviços públicos como educação, saúde, transporte e 

segurança. 28 

A Coordenação Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência 
(CORDE), no Brasil esta ligada ao Ministério da Justiça, aprova a legislação 

específica visando à criação de novos acordos institucionais articulados com 

formas inovadoras de participação social, para garantir a conquista da cidadania 

através da inclusão e justiça social.  28 

No ano de 2000, em termos de instrução, o acesso das pessoas com 

deficiência entre 7 e 14 anos de idade foi de 88,6%, caindo para 74,9% para 

pessoas com deficiência grave, e 61% para pessoas com deficiência física 
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permanente. Quanto às pessoas com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo 

era de 72%. Para pessoas nesta mesma faixa etária com até três anos de 

escolaridade, a taxa foi de 32,9%. 30 

Nos dias atuais, o Brasil experimenta uma ampliação dos movimentos 

sociais que exigem o uso dos direitos que foram conquistados, entretanto nem 

sempre são respeitados. As distorções em relação ao desrespeito aos direitos 
instituídos em legislação específica acontecem com frequência devido à prática 

social fundada no utilitarismo. O utilitarismo se baseia naquilo que é melhor para a 

maioria, mesmo que isso denote que uma minoria se torne excluídos dos 

benefícios de quaisquer ações sociais. Essa lógica capitalista sustenta o processo 

de exclusão social de pessoas consideradas a margem da sociedade. Nesta 

categoria estão abrangidos os com EC, que além de enfrentar as consequências 

de uma ideologia utilitarista, também estão expostos a obstáculos atitudinais. 31 

É neste contexto que a equipe de enfermagem está inserida, prestando o 

cuidado de acordo com o grau de dependência do cliente. As pessoas com  EC, 

principalmente os hospitalizados dependem da equipe de enfermagem até 

mesmo para realizar as atividades mais simples, devido à limitação natural já 

existente e à restrição ao leito hospitalar necessitando assim, de assistência para 

satisfazer suas necessidades mais básicas.  

 Um manual de orientações e cuidados de enfermagem para pessoas com 

deficiência representa uma ferramenta de trabalho para o enfermeiro visando à 

identificação das necessidades do cliente apresentando uma proposta ao seu 

atendimento e cuidado, direcionando a equipe de enfermagem nas ações a serem 
realizadas. Compreende um processo dinâmico e que requer na prática 

conhecimento técnico-científico. 32 

O cuidado envolve muito mais que um momento de atenção, de zelo e de 
desvelo. Envolve um sentimento de confiança com o outro, uma atitude de 

ocupação, preocupação, de responsabilização. Dentro de sua própria essência, 

cuidado inclui, portanto, duas significações básicas fortemente interligadas. A 

primeira, a atitude de desvelo, de solicitude e de atenção dispensada a outro. A 
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segunda, de comprometimento e de inquietação, porque a pessoa que esta 

necessitando daquele cuidado se sente envolvida e afetivamente ligada com o 

seu cuidador. 33 

 

2.4 Diagnóstico da Encefalopatia Crônica 

O diagnóstico da EC é clínico, devendo ser complementado com o exame 

neurológico a fim de identificar retardo ou atraso no desenvolvimento motor, 

presença de reflexos anormais, alterações no desenvolvimento dos reflexos 

protetores, tal como a resposta de paraquedas, caracterizada pela extensão dos 

braços como se a criança fosse apoiar-se e com isso o apoio do corpo sobre os 

braços. 20 

A anamnese proverá dados relacionados à etiologia (distócia, anóxia, 

prematuridade, placenta prévia, gestação) e clínica (paralisias, convulsões), o 

exame físico indicará o atraso motor (manter a cabeça, sentar, andar, agarrar 

objetos, falar, rir), a observação da face, a mímica, os movimentos naturais, o jeito 
das mãos, a postura e atitude corporal, o tônus muscular, o nível dos reflexos. 

Esses dados poderão facilitar o diagnóstico certo e precoce. 34,35 Tanto a 

anamnese quanto o exame físico meticuloso servem para identificar possíveis 

distúrbios progressivos do sistema nervoso central, incluindo as doenças 

degenerativas, tumor da medula espinhal, distrofia muscular entre outros. 20 

Dependendo da intensidade e da natureza das anormalidades 

neurológicas, um eletroencefalograma ou exames de neuroimagem (tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética), podem ser recomendadas para 

definir a localização e extensão das lesões estruturais ou mau formações 

congênitas associadas. Alguns exames complementares como testes das funções 

auditiva e visual por vezes são adicionados devido à possibilidade de 

comprometimentos dessas funções. Na maioria das vezes, esses exames 

confirmam e ou elucidam a causa da EC e em algumas situações confirmam o 

diagnóstico de outras doenças associadas. 20  
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2.5 Tratamento  

Não há cura para a EC, uma vez que não se pode atuar sobre uma lesão já 

superada e cicatricial, entretanto seus efeitos podem ser minimizados. Há 

tratamento de diferentes modalidades, que envolve profissionais de diversas 

áreas e a família. O principal objetivo deve ser promover o maior grau de 

independência possível. 20, 35 

O tratamento de clientes com EC devem ser realizados por uma equipe 

multidisciplinar composta por médicos de várias especialidades, bem como por 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, assistente 
social, musico terapeuta, pedagogo e psicólogo. 4, 35, 36 

 No passado, o atendimento dos clientes com EC estava baseado 

principalmente na experiência pessoal; atualmente, têm sido realizados estudos 
com escalas de desenvolvimento capazes de quantificar respostas, e de 

reproduzir resultados. Os diferentes métodos utilizados no tratamento são 

empregados de acordo com o quadro clínico. 20, 22, 36, 37 

Alguns desses tratamentos: 20, 22, 35, 36 

1) Estimulação do Neurodesenvolvimento 

O principal objetivo é estimular o desenvolvimento de padrões funcionais 

de movimento através de experiências neurosensoriais. A estimulação cognitiva 

deve ter início em conjunto com a motora. 

Esse programa pode ser desenvolvido através de atividades integradas 

onde os pais aprendem os exercícios programados e como cuidar da criança em 

casa. A frequência dos retornos para acompanhamento, reavaliações e 
reorientações é estabelecida de acordo com as necessidades do cliente. 
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2) Atividades Físicas 

Quando orientadas corretamente, as atividades físicas auxiliam no 

alongamento e no fortalecimento muscular, propiciando melhor desempenho 

motor que interferem de maneira positiva na área emocional e social. 

Atividades esportivas como equitação, ginástica, natação, dança, futebol ou 

outras atividades esportivas são, incontestavelmente, muito mais benéficas para 

alguns clientes do que tratamentos fisioterápicos realizados dentro de um hospital 

ou centro de reabilitação. 

3) Meios alternativos de comunicação e locomoção 

Algumas pessoas com EC, apesar de terem inteligência normal, podem 

apresentar problemas de movimento tão graves que prejudicam a sua capacidade 

para falar, escrever e andar. 

Deste modo, recursos alternativos com sistemas de linguagem e 

adaptações como apontadores de cabeça ou de queixo já foram desenvolvidos 

para ajudar na comunicação desses clientes. Hoje em dia, as pesquisas em 

engenharia de reabilitação vêm utilizando cada vez mais o computador como 

recurso para o desenvolvimento de equipamentos, interfaces (dispositivos que 
permitem o acesso aos comandos do computador) e softwares que viabilizam a 

comunicação e o processo de alfabetização. 

Em relação à locomoção, frequente nas formas graves de EC, a marcha 
independente se torna difícil e por vezes impossível. Assim, dependendo do grau 

de envolvimento motor e do déficit de equilíbrio, auxílios para a locomoção, tais 

como andadores (posterior e anterior), bengalas canadenses, carrinhos ou 

cadeira de rodas tornam-se grandes aliados. 

4) As órteses 

As órteses são usadas principalmente com o objetivo de posicionarem 
melhor um segmento corporal e, desta forma, permitirem uma função melhor. 
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As principais indicações para o uso de órteses na EC são estabilizar 

articulações no período pós-operatório permitindo a marcha precoce, manter os 

ganhos de amplitude de movimento articular obtidos após trocas sucessivas de 
gesso, manipulações ou bloqueios mioneurais, estabilizar ou melhorar o 

posicionamento de segmentos corporais com deformidades dinâmicas (não 

estruturadas) ou pequeno grau de estruturação objetivando melhorar a função. 

5) Cirurgias Ortopédicas 

Apesar da EC não ser progressiva, o quadro motor e funcional pode se 

alterar com o crescimento. A espasticidade altera o movimento voluntário 
impedindo o cliente de se movimentar normalmente e, com a falta de movimento 

o músculo encurta.  

Quanto mais grave a espasticidade, maior o encurtamento muscular e mais 
grave será a deformidade. Algumas deformidades podem ser tratadas 

cirurgicamente, entretanto essa correção cirúrgica nem sempre implica em uma 

melhora funcional, por isso deve ser bem avaliada. 

6) Fisioterapia 

A fisioterapia tem o objetivo de auxiliar na prevenção do enfraquecimento 

dos músculos que não são usados normalmente e de amenizar as contrações, 

que  mantém os músculos  em uma posição rígida. 

Os diferentes métodos utilizados em fisioterapia serão empregados de 

acordo com o quadro clínico. A fisioterapia deve começar assim que o diagnóstico 
for feito, quanto mais cedo, melhor o prognóstico.  

7) Tratamento Medicamentoso 

O tratamento é paliativo, uma vez que já existe uma lesão superada e 

cicatricial, e quanto a isso não se pode agir. O tratamento medicamentoso se 

restringe geralmente, ao uso de anticonvulsivantes, quando necessários e em 

alguns casos os medicamentos psiquiátricos com o objetivo de controlar os 
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distúrbios afetivos emocionais e a agitação psicomotora relacionada à deficiência 

mental. 

Alguns medicamentos são utilizados no tratamento da espasticidade, 

sendo útil em aliviar o espasmo do músculo. É dado geralmente oral como 

comprimido. Pode igualmente ser dado como injeções na medula espinhal.  A 

toxina Botulinum é injetada às vezes nos músculos espásticos para aliviar a 
espasticidade por 3 à 6 meses. As injeções também podem ser usadas para os 

músculos maiores, onde o botulinus seria ineficaz.  

 

2.6 Cuidados de enfermagem em clientes com Encefalopatia Crônica 

A pessoa com EC possui um grande déficit de autocuidado, de 

comunicação e de mobilidade, deste modo, o suprimento das necessidades 

humanas básicas é um fator essencial para a terapêutica desse cliente. 13 

O encefalopata é dotado de peculiaridades, pois possuem não só 

deficiências neuromotoras, mas também apresentam incapacidades resultantes 

das lesões cerebrais, limitando o desempenho de suas atividades em tarefas do 

cotidiano como autocuidado, higiene e interação social e que por isso, precisa de 

um cuidado específico e individualizado. 13 

Uma vez que as maiores sequelas estão relacionadas às funções motoras, 

que influenciam completamente na realização das atividades cotidianas podemos 

ressaltar a importância das necessidades funcionais desse cliente, e afirmamos 

que a assistência de enfermagem torna-se importantíssima, pois está alicerçada 
na satisfação das necessidades humanas básicas que influenciam as AVD desse 

cliente. 13 

As AVD são consideradas como atividades de autocuidado empregadas 
para satisfazer as necessidades básicas realizadas a cada dia, como a higiene 

pessoal, vestir-se, usar o vaso sanitário, alimentar-se, movimentar-se, etc. Alguns  
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clientes com EC não conseguem realizar tais atividades, outros realizam com 

dificuldade, variando de acordo com a complexidade de cada cliente. 38 

A enfermeira deve observar e ponderar se o cliente tem capacidade para 

realizar as AVD, a fim de determinar o nível de independência no autocuidado e a 

necessidade da prescrição de enfermagem. Assim, a enfermeira necessita ser 

conhecedora das condições clínicas e do grau de complexidade do cliente, dos 
efeitos que essas condições clínicas incidem sobre a sua capacidade e do 

envolvimento da família nessas atividades.  Esses dados são fundamentais no 

estabelecimento das metas e no incremento do plano de cuidado para maximizar 

o autocuidado. 38  

O enfermeiro tem um papel essencial juntamente com a equipe 

multidisciplinar, no desempenho e estímulo de um programa de reabilitação, 

enquanto elementos contundentes nos processos interacionais 

cliente/família/equipe, a fim de que os recursos utilizados na promoção da saúde, 

prevenção de complicações, orientação para o autocuidado, estejam focados para 

o resgate da autoestima e autonomia funcional.  Torna-se importante também, 

viabilizar ao encefalopata o máximo de independência possível para realizar as 
AVD. 52 

É fundamental ressaltar o papel da família nesse processo de 

integração/inclusão. A família possui um vínculo forte e também é a responsável 

pelo cliente, sendo assim, a mais indicada para promover a comunicação, o amor, 

a compreensão, a confiança e o estímulo. O enfermeiro deve trabalhar em 

conjunto com a família para que haja a quebra das barreiras que dificultam o 
tratamento. 39 

Torna-se importante, os enfermeiros fornecerem informações de boa 

qualidade às famílias, assim como, suporte contínuo para ajudá-los a 

compreender todo esse processo. Os pais normalmente buscam conselhos de 

enfermagem sobre a alimentação do seu filho, as convulsões, o sono, a gestão do 
intestino, dor, a administração de medicamentos e outras investigações. 7 
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As metas dos cuidados de enfermagem para a pessoa com EC e sua 

família estão de acordo com “Plano de Cuidados de Enfermagem”, sendo as 
seguintes: 39, 40 

1) Adquirir mobilidade dentro de sua capacidade pessoal, empregando auxílios, 

como barras paralelas e muletas, para facilitar a locomoção e instruir a família na 
realização de exercícios de extensão, para prevenir deformidades. 

2) Desenvolver habilidades de comunicação ou utilizar dispositivos apropriados, 

solicitando o serviço de fonoaudiólogia mais acessível, falando lentamente para 

que o portador tenha tempo de compreender, ensinando e utilizando métodos de 
comunicação não verbal, ajudando a família a adquirir equipamento eletrônico 

para facilitar a comunicação não verbal (por exemplo, microcomputador com 
sistematizador). 

3) Exercer atividades de autoconceito, elogiando-o por suas realizações e quase 

realizações, planejando atividades e metas que forneçam oportunidade de êxito. 

Direcionar educação apropriada, sendo encaminhado a grupos especiais e 
serviços de apoio para suporte contínuo. 

4) Orientar a família quanto à educação e apoio apropriado em seus esforços no 

sentido de suprir as necessidades da pessoa, indicando os serviços  

especializados, apresentando-lhes o que é a EC e todos os cuidados para uma 

boa alimentação, higiene e convívio em família. 

5) Desenvolver auto imagem positiva, incentivando a pessoa a ajudar em seus 
cuidados de acordo com sua capacidade. 

6) Propiciar assistência enquanto o cliente estiver hospitalizado, com um plano de 
cuidados de enfermagem  visando  uma boa recuperação. 
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2.7 A família da pessoa com Encefalopatia Crônica  

O nascimento de um filho provoca, em muitas famílias, expectativas para a 

chegada de uma criança saudável, esperta, astuta, integrada e, sobretudo perfeita 

em todos os aspectos. O aparecimento de alterações físicas e/ou mentais geram 

circunstâncias nas quais nenhuma família está preparada. A repercussão de 

saber que seu filho nasceu com alterações geram um forte choque nos pais. Após 
o impacto da notícia, é desencadeada uma série de estágios que se inicia com a 

negação, após vem à raiva, depois a negociação, a depressão e por fim a 

aceitação e a adaptação, que algumas vezes não acontece. Em outras ocasiões o 

afastamento e o sentimento de culpa são usados como mecanismos de 

enfrentamento. 41 

Os impactos desencadeados no processo de adaptação podem estar 
sujeitos a alguns fatores como o grau de instrução, conceitos e preconceitos 

familiares, fatores de ordem cultural, assim como o meio de abordagem 

empregada pela equipe de saúde no princípio do processo e no decorrer da 

adaptação. Os cuidados que um filho com EC necessitará dependerá do tipo e 

gravidade da lesão, tornando essa experiência difícil para a família, pois poderá 
apresentar uma baixa qualidade e expectativa de vida. 42 

Dependendo do impacto, o vínculo pais-filhos poderá ser seriamente 

comprometido, vindo a carecer de uma reorganização familiar frente à nova 

circunstância. As transformações que ocorrerão nessa família após o diagnóstico 

do filho, poderá se tornar um elemento desagregador entre casais que já 

possuam uma relação fragilizada. Em vista disso, levando-se em consideração o 

contexto familiar de uma criança com necessidades especiais, destaca-se uma 

atenção especial à mãe, já que, culturalmente, ela ainda é detentora dos cuidados 

domésticos e maternos, cabendo a total responsabilidade pelo cuidado a esse 
filho especial. 41 

A chegada de uma criança com deficiência  origina uma nova realidade para 

a família, não apenas a criança sofre com as consequências da lesão, além disso, 

todo o ciclo familiar e a rede de relações que se estabelece. 41 Em virtude do fato 

de ser a mãe a detentora dos cuidados, ficando com uma sobrecarga maior, se 
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torna mais vulnerável e predisposta a sofrer de estresse, ansiedade e depressão 

o que dificulta expressivamente o cuidado ao filho, refletindo de maneira negativa 

no  processo de desenvolvimento e crescimento. 43 

Assim que o filho nasce, as mães têm facilidade para cuidar, pois ainda são 

pequenas e rotinas como o banho, a alimentação e a troca de fraldas ainda são 

tarefas simples, assim como as formas de adaptações ergonômicas, como 

cadeiras e banheiras são mais acessíveis, entretanto com o desenvolvimento da 

criança, essa rotina torna-se cada vez mais difícil. 43, 44 

Quando crescem, acontece o aumento da estatura e do peso, nota-se 

atrasos no seu desenvolvimento, aquisição de posturas inadequadas, movimentos 

exacerbados, crises convulsivas de difícil controle, além de outras manifestações 

clínicas, que dificultam o cuidado. A passagem da infância para a vida adulta 

também traz outros obstáculos, pois ainda é difícil achar materiais adaptados e 

muitos desses equipamentos apresentam custo elevado, sendo acessível 
somente a uma pequena parcela da população, acentuando mais as dificuldades 

que as facilidades. 44 

No contexto da assistência de enfermagem pediátrica uma pesquisa a 

respeito de vulnerabilidade socioeconômica destaca a "necessidade de um 

conhecimento do contexto de vida de um indivíduo para que se entenda que a 

concepção de vulnerabilidade modifica de pessoa para pessoa, determinada por 
diversos fatores, entre eles, a capacidade de enfrentamento das dificuldades, 

sejam elas de que ordens forem". 45 

Logo, o informar o diagnóstico e prognóstico à família representa um 

momento que necessita ser vislumbrado com prudência e sensibilidade para com 

o sofrimento desse familiar. Os profissionais de saúde que irão proferi-lo precisam 

ser receptivos e compreensivos perante as reações expressadas nesse momento, 

pois se trata de um momento difícil, além disso, à desinformação da família, pode 

levar a incompreensão ou até mesmo, em determinados casos, a negação das 

necessidades especiais da criança, levando a uma perda da esperança, ao 

adiamento do início do tratamento e ao despreparo da família no cuidado com 

esse familiar. 43, 44 
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A articulação do enfermeiro com a família pode promover uma nova 

dimensão no trabalho da equipe de saúde, proporcionando o cuidar do ponto de 

vista da integralidade, de forma que os profissionais venham a envolver os 
familiares, tornando-os agentes ativos no processo, valorizando sua autonomia, 

seus sentimentos e suas necessidades. 44 

Assim sendo, o enfermeiro deve levar em consideração a qualidade da 

informação proporcionada e as estratégias de educação dos pais e familiares em 

relação ao cuidado desse filho. Deste modo, o suporte profissional deve vir de 

maneira a tentar fazer com que a família substitua o sentimento de incapacidade 

do filho, pelo de esperança e procura de estratégias para aprender a lidar melhor 

com a nova condição. 41 

 

2.8 Sistema de classificação de pacientes 

O sistema de classificação de pacientes (SCP) consiste na identificação das 

necessidades de cuidado dos clientes, individualmente incorporado em 

categorias. 58 Esse sistema começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos, na 

década de 30 e passou a ser empregado nos hospitais. O principal objetivo era de 

analisar a dependência do cliente internado, estimar o tipo e a quantidade de 
recursos necessários para o cuidado. 47 

As primeiras experiências de classificação de clientes em relação aos 

cuidados de enfermagem foram desenvolvidas por Florence Nightingale, que 

organizava as enfermarias de modo que os mais graves fossem alocados nas 
proximidades das mesas das enfermeiras. 38 

Pesquisas publicadas nas literaturas de enfermagem que possuem certa 

aproximação com o tema desse estudo, referem principalmente uma abordagem 

ligada à complexidade de clientes, não direcionada às situações da prática 

assistencial. Em nosso levantamento bibliográfico, averiguamos que o conceito de 

SCP por graus de complexidade tem sido empregado com vistas à prática 
gerencial do enfermeiro, a partir de 1960, sem maior preocupação com a natureza 

das situações que envolvem os ditos clientes. 48 
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No Brasil, uma das primeiras autoras a abordar o assunto foi Ribeiro que, 

em 1972, empregou com a denominação de Cuidado Progressivo dos Pacientes 

(CPP), ou seja, como uma forma de organizar o cuidado médico e de 
enfermagem de acordo com o grau de dependência e cuidado requerido. 46, 47 

Porém, somente nos anos 90, os SCP começaram a ser desenvolvidos em 

diferentes especialidades e empregados em instituições hospitalares. 46 A 
indicação para seu uso veio somente em 1996, através da Resolução COFEN n. º 

189/ 1996 49 que também determinou sua utilização como competência exclusiva 

do enfermeiro. Em 2004, esta recomendação foi atualizada originando a 
Resolução COFEN n° 293/2004. 50 

Como exemplo de estudos acerca da criação de instrumentos que 

permitem classificar clientes segundo o grau de complexidade tem o SCP pelo 

Método de Perfil Simples do Escore de Schein/Rensis Likert que desenvolvem 
uma classificação com base nos cuidados prestados/ofertados, sendo estes: 51 

 Pacientes de cuidados mínimos (PCM)/autocuidado  

Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, e fisicamente 

auto suficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 

 Pacientes de cuidados intermediários (PCI) 

Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, 

requerendo avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência dos 
profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas 

básicas.  

 Pacientes de cuidados semi-intensivos (PCSI) e intensivos (PCIT) 
Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade 

das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente 

e especializada. 
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Atualmente, estudos já realizados demonstram que os SCP foram 

implantados, na prática hospitalar, como forma de avaliar a complexidade do 

cliente e de nortear o serviço burocrático, administrativo das enfermeiras, por 
meio da necessidade dos cuidados a serem realizados. Entretanto, na prática de 

prestar cuidados de enfermagem, especialmente no âmbito da assistência 

hospitalar, a SP do cliente abrange diversos aspectos que não se limitam 

somente à fisiopatologia da doença. A enfermeira, além de suas ações peculiares 
do seu “que fazer” junto aos clientes, cabe compreender a SP em sua totalidade, 

que envolve os elementos que podem influenciar a todo instante a efetivação 

desses cuidados e que acrescentam certa complexidade à situação do cliente. 3 

Entretanto, precisamos inicialmente conceituar SP e complexidade para a 

enfermagem, na prática assistencial hospitalar. Assim, é necessário tomar por 

base à própria situação de enfermagem. 

A princípio, a palavra situação equivale à condição de situar-se, posicionar-
se ou localizar-se, nesse caso, o cliente em determinada realidade espacial e 

temporal. Já a palavra problema se define como uma situação que constitui o 

ponto de partida de qualquer indagação, ou seja, a situação é indeterminada. 

Para a filosofia, é, em geral, qualquer situação que inclua a possibilidade de uma 

alternativa. Portanto, em termos filosóficos, situação problema é definida como 

aquela realidade pela qual se entende  “a relação do homem com o mundo, na 
medida em que limita, condiciona e, ao mesmo tempo, fundamenta e determina 

as possibilidades humanas como tais”. 52 

Refletindo sobre o significado de SP, percebemos que a  mesma ocorre em 

todo o ciclo da vida e está sempre presente nos momentos em que o ser humano 

precisa enfrentar obstáculos para se adaptar, tomar decisões e buscar soluções 

para seu desenvolvimento e aprendizagem. A vida é abrangente e intensa, 

envolve a humanidade, seus espaços, cultura, costumes, conduzindo o indivíduo 

a vários desafios.  

Já a complexidade se define como “a conjunção do ordenado previsível e do 

desordenado não previsível, de uma estrutura espacial instantânea visível e 

descritível e de programas de comportamento invisíveis e eventualmente não 
previsíveis”. 53 A partir daí vem à compreensão de que a complexidade é produzir 
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o inteligível. Partindo desse ponto, a complexidade pode ser comparada à 

inteligência que tem a ver com a capacidade de idealizar uma ação. Esse 

exercício da inteligência estará sujeito à organização, a qual abrange ações 
dispostas ou articuladas de forma a alcançar um determinado objetivo. 2 

O entendimento da SP por seu grau de complexidade esta relacionado, à 

capacidade de reflexão e à competência das enfermeiras na identificação de 

problemas do cliente e, ainda, à habilidade lógica de unir (os problemas) em um 

contexto situacional (ambiente, cliente, família e outros). E isto, de forma que a 

enfermeira possa ponderar /refletir, expor a situação e, então, elaborar um plano 

de cuidados apropriado para a resolução de uma situação específica. 2 

Seja qual for o tipo de unidade de internação, os clientes apresentam 

diferentes graus de complexidade e de necessidade de cuidado. Portanto, mesmo 

em instituições hospitalares de cuidados específicos como a da pesquisa em 

questão, especializada no atendimento a pessoas com necessidades especiais, 
essa identificação é fundamental para a organização da assistência. Tal prática 

insere-se no contexto das Diretrizes da PNSPD segundo a qual, em qualquer 

nível de atenção, é preciso oferecer cuidados sistematizados e adequados a essa 

população, garantindo a qualidade da atenção e pautada nos conhecimentos 

sobre o cuidado ao deficiente, nesse caso, da pessoa com  EC. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

CAPÍTULO III: REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 
 

3.1. Enquadramento teórico 

As teorias de enfermagem foram originadas nos Estados Unidos e 
atualmente já se encontram difundidas no Brasil, principalmente através do ensino 

de enfermagem no nível de graduação e pós-graduação. A origem dos saberes 

na área da enfermagem ocorreu em momentos históricos específicos, sendo os 

princípios científicos na década de 50 e 60, e as teorias em 70, porém estas 
expressões não se esgotam com o surgimento de outras. 54 

Assim, as teorias de enfermagem já ultrapassaram o nível discursivo, as 

técnicas e os princípios científicos, focalizando também, nos aspectos de 

adaptação psicológica do homem. Essas teorias permitem a conquista da 

autonomia profissional, na sua dupla compreensão ética e técnica- científica como 
monopólio de um conhecimento específico para a enfermagem. 54 

A enfermagem, através desse instrumental teórico operacionaliza estas 
relações positivamente orientando os enfermeiros na busca de sua autonomia, 

como campo específico do saber possibilitando nortear seus limites de atuação, 

até mesmo no trabalho com outros profissionais. 54 

Portanto, relacionado ao referencial teórico que fundamentará esta pesquisa, 

será utilizada a Teoria dos Componentes do Cuidado de Virgínia Henderson. 

 

3.2.  Vida de Virgínia Henderson 

Virgínia Henderson nasceu em 1897, em Kansas City, Missouri e faleceu em 

1996. Provinha de uma família de oito filhos, sendo ela a quinta e passou a maior 

parte dos seus anos de formação na Virgínia, onde residia com a família durante 
o período em que o pai advogava em Washington. 55 

Seu interesse pela enfermagem surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, 

pois desejava prestar atendimento aos feridos do contingente militar. Formou-se 
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em 1921, na Escola de Enfermagem do Exército em Washington, DC. Em 1926, 

iniciou a continuação de sua educação no Teachers College da Universidade de 

Columbia, completando  seus graus em bacharel e o de mestre em enfermagem. 
Ministrou cursos com enfoque na Enfermagem Clínica, com forte ênfase  na área 

analítica, no Teachers College, de 1930 a 1948, sendo indicada como 

pesquisadora associada na Universidade de Yale, em 1953. Recebeu diversos 

reconhecimentos por suas extraordinárias contribuições à enfermagem, como: o 

grau de doutora honorária da Universidade Católica da América, da Universidade 

de Pace, da Universidade de Rochester, da Universidade do Oeste de Ontário e 
da Universidade de Yale. 55 

Tornou-se amplamente conhecida como uma educadora de enfermagem e 

uma autora prolífica e em 1937, Henderson e colaboradores criaram para a 
National League for Nursing, um currículo básico de enfermagem que discorria 

que o ensino era “ centralizado no cliente e organizado em torno dos problemas 
de enfermagem, não dos diagnósticos médicos”. 56 

 Suas publicações tiveram amplo alcance e um grande impacto sobre a 

enfermagem no mundo todo. Realizou a revisão do livro texto clássico de 

enfermagem de Harmer para sua quarta edição e após, escreveu a quinta edição, 

incorporando suas definições de enfermagem. Mesmo estando aposentada 

continuou como pesquisadora Associada Sênior Emérita da Universidade de Yale 

e visitava frequentemente as escolas de enfermagem até os seus noventa anos. 

Teve grande influência sobre a profissão de enfermagem  no mundo todo e ficou 
conhecida como “ a mãe da enfermagem”. 56 

 

3.2.1 Teoria dos Componentes do Cuidado de Virgínia Henderson 

 Sendo Virgínia Henderson a autora que mais conceitua sobre o objeto de 

trabalho da enfermagem, determinando o cuidado do cliente, e especificando o 

que ele é, e que a enfermeira é “autoridade deste cuidado básico”. Ela é 

considerada como o marco limite que separa os conceitos das teorias e estas se 



45 
 

propõem, de acordo com a literatura, a estabelecer um corpo de conhecimentos 

específicos de enfermagem e atribuir desta forma o estatuto de ciência. 54 

Os preceitos de Henderson foram utilizados na educação e na prática de 

enfermagem. Suas contribuições estimularam as enfermeiras a ir além da 

utilização sistemática das funções de rotina e cumprimento de tarefas, para a 

identificação de problemas que demandam cuidados de tonalidade terapêutica na 
enfermagem, e que resultavam na aplicação da abordagem lógica para a solução 

de um problema. Deste modo, através dos seus preceitos, cada pessoa pode 
receber um atendimento individualizado, em vez da mistura de ciência e arte 

sobre a qual parece estar baseado qualquer tipo de serviço de atendimento de 
saúde eficiente. 55, 56 

A autora dedicou sua carreira à definição da prática da enfermagem e alguns 

dos seus questionamentos eram: “Qual é a prática da enfermagem?” “Que 

funções específicas às enfermeiras desempenham?” “Quais são as atividades 

exclusivas das enfermeiras?” O incremento de sua definição de enfermagem 
transmitiu seu pensamento sobre essas questões. Suas idéias e pensamentos 

sobre a enfermagem foram influenciados por seus alunos, colegas de profissão e 
por destacadas líderes da enfermagem do seu tempo. 55 

Seus principais conceitos da teoria se relacionam com o metaparadigma:  a 

enfermagem, a saúde, o cliente e o ambiente. Henderson enfatizava que a 

“função exclusiva do enfermeiro é assistir ao indivíduo, doente ou saudável, no 

desempenho das atividades que contribuem para sua saúde ou recuperação (ou 

para uma morte tranquila), que ele realizaria sem auxílio se tivesse força, desejo 
ou conhecimento necessários”. Para isso seria necessário que a enfermeira ajude 

o cliente a obter a independência tanto quanto possível. A saúde consistia 

também no equilíbrio de todos os domínios da vida humana. Seu conceito de 

enfermagem abarcou a participação das enfermeiras nas catorze atividades que 
orientam o indivíduo à sua independência. 56 

Os 14 componentes do atendimento básico de enfermagem citados por 
Virgínia Henderson são: 57 
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1- Respirar normalmente  

2-  Comer e beber adequadamente  

3- Eliminar os resíduos corporais  
4- Movimentar-se e manter posturas desejáveis 

5- Dormir e descansar 

6-  Selecionar roupas adequadas, vestir-se e despir-se 

7- Manter a temperatura corporal dentro do limite corporal 

8- Manter o corpo limpo e bem arrumado, proteger a pele 

9- Evitar perigos ambientais e evitar ferir os outros 

10- Comunicar-se com os outros expressando emoções, necessidades, receios 

ou opiniões 

11- Viver segundo crenças e valores 

12- Trabalhar de forma a obter realização e satisfação 

13- Participar de diferentes atividades recreativas 
14- Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que conduz ao 

desenvolvimento normal e a saúde, utilizando os meios disponíveis.  

Ao examinar o conceito de humano ou indivíduo, Henderson considera os 
componentes biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Seus catorze 

componentes do atendimento básico de enfermagem, podem ser categorizados 

da seguinte forma: os primeiros nove componentes são necessidades fisiológicas 

e de segurança, o décimo e décimo quarto são aspectos psicológicos da 

comunicação e do aprendizado, o décimo primeiro é espiritual e moral, o décimo 

segundo e o décimo terceiro são sociologicamente orientados para a ocupação e 
a recreação. 55 

Esses componentes vêm de encontro às necessidades apresentadas pelas 

pessoas com EC, pois estas possuem limitações físicas e ou mentais, que variam 

dependendo da extensão da sequela. Sua condição de doença crônica intervém 

no funcionamento do corpo em longo prazo, solicitando assistência e seguimento 

por profissionais de saúde, limitando as AVD, levando a repercussões no seu 

processo de crescimento e de desenvolvimento, afetando o cotidiano não só do 

cliente, mas de todos os membros da família. 4  
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A maior parte dessas atividades é simples, entretanto se tornam complexas 

quando determinadas necessidades do cliente as exigem, como por exemplo: o 

ato de respirar, se alimentar, escovar os dentes, se vestir, entre outros, não 
requer qualquer esforço em um indivíduo sadio, todavia em uma pessoa com EC, 
se tornam difícil e por vezes impossível de ser realizada sem auxílio. 57 

A lista com os 14 componentes do atendimento básico, elaboradas por 
Henderson não representam propriamente os problemas de saúde dos clientes, 

mas as áreas e atividades as quais podem ser afetadas. Tais necessidades 

relacionam-se a qualquer cliente, entretanto descrevem muito bem as áreas 

afetadas nas pessoas com doenças crônicas como no caso dos com EC, direta 

ou indiretamente, servindo tanto de guia na promoção da saúde, como na 

prestação de cuidados de enfermagem. A atenção a esses cuidados é 
considerada pela autora como função de exclusiva competência das enfermeiras.  

Portanto, baseamos o Manual de orientações e cuidados básicos de 

enfermagem nessas necessidades, e contribuirá como um guia para delinear as 
funções e cuidados aos clientes com EC, exclusivos da enfermagem neste 

estudo, para que essas pessoas independentes das limitações, das 
dependências, das necessidades especiais, vivam com qualidade.   

 
3.3 Classificação das situações problema por graus de complexidade 

A metodologia selecionada para identificação dos graus de complexidade - 
menor, média e maior 1 tem como proposta dar continuidade à Tese de Doutorado 

de Queluci GC, submetida ao Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, baseada em um estudo 

sobre a classificação de situações de enfermagem por graus de complexidade – 

menor, média e maior – envolvendo clientes hospitalizados com base na 

perspectiva diagnóstica das enfermeiras. 

No estudo desta Tese, a autora considera que as SP envolvendo os 

clientes hospitalizados podem ser designadas ou definidas, como seguem: 2 

 

 



48 
 

1- Situação problema de menor complexidade: 

  É aquela em que o cliente tem suas necessidades individuais preservadas, 

e quando ele é receptivo e colabora com as enfermeiras em seu próprio cuidado, 
seja pela capacidade de auto cuidar-se, ou porque está lúcido e orientado no 

tempo e espaço. Esse grau menor é dificultado, quando os recursos materiais são 

escassos, ou porque há falta de tempo para dar auxílio e apoio ao cliente. 

 
2-  Situação problema de média complexidade:  
  É aquela em que o cliente apresenta riscos a mais para sua própria 

condição e, também, riscos para efetuação dos cuidados, em âmbito de processo 

de enfermagem, e exigindo cuidadosa atenção às suas necessidades humanas 

básicas e de cliente hospitalizado (um cliente suspeito com ideia de suicídio pode 

alterar o grau de média para maior complexidade em dada situação). Pode ou não 

haver uma boa interação enfermeiro cliente, mas geralmente há a cooperação do 
cliente, o que facilita o alcance de objetivos dos cuidados de enfermagem; quando 

um cliente se apresenta hemodinamicamente estável, podendo manifestar 

inesperadamente sintomas adversos à melhoria de seu estado de saúde - 

cansaço, dispneia aos esforços e outros. As maiores dificuldades referidas pelas 

enfermeiras estão relacionadas à falta de recursos humanos e materiais.  

 
3-  Situação problema de maior complexidade:  
  É aquela em que o cliente se manifesta com várias dificuldades e ampliada 

margem de riscos, o que exige o apoio do conhecimento teórico específico da 

enfermeira sobre causa da hospitalização, condições de afecção e tratamento 

específico. E quando o ambiente e a circulação de profissionais pode ser um fator 

agravante do seu estado de saúde, a exemplo da situação de um cliente com 

doença rara e que demanda muita curiosidade, mesmo de profissionais, 

mormente se não se pode dispor de uma unidade exclusiva. Também quando as 

condições do cliente demandam muita atenção e com exigência de múltiplos 

cuidados de enfermagem e de outros profissionais. 

A metodologia de resolução de situações-problema, 1 foi escolhida por 

considerarmos importante para à concretização do processo de formar um novo 
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perfil profissional. Além de servir de viga mestra no processo ensino-

aprendizagem, esperava-se que esta metodologia servisse de contexto ao 

desempenho das ações de enfermagem. 1 

Tal escolha deveu-se a alguns fatores: trata-se de um estudo recente que 

vem incorporar avanços sugeridos em pesquisa antecedente; fornece um método 

cuja aplicação apresenta baixo grau de dificuldade, disponibilidade de dados; 
estudos baseados em revisão retrospectiva de prontuários fornecem boas 

indicações da natureza e da incidência  dos eventos adversos   e, adicionalmente, 

a metodologia adaptada propõe definir por uma dimensão de aspectos/fatores 

múltiplos e marcantes, em última instância, como conjunções, obter como apoio 

das respostas das EP a compreensão dos matizes não só da complexidade 

mesma, mas, principalmente, para o entendimento das prioridades dos cuidados 

de enfermagem a serem prestados aos clientes com EC.  
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CAPÍTULO IV: ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

4.1. Motivo do estudo 

Antecedendo a pesquisa de campo, realizamos uma revisão integrativa, pois 

esta tem como objetivo reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre um 
determinado tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo uma ferramenta 

para o aprofundamento do conhecimento a respeito do tema pesquisado, 

permitindo a síntese de diversos estudos publicados e conclusões gerais a 

respeito de uma determinada área de estudo. 14 

Por meio de revisão integrativa de literatura sobre artigos voltados para o 

tema EC e enfermagem, constatamos que vem crescendo os movimentos 

existentes no campo da atenção à saúde da pessoa com deficiência, entretanto, 

as práticas em saúde apesar de um grande desenvolvimento técnico-científico, 
encontram limitações para responder efetivamente às complexas necessidades 

de saúde dessa clientela, em especial os clientes com EC, sendo necessários 

novos referenciais para a assistência, pautados nos conceitos como integralidade 

e cuidado. 58 

Alguns instrumentos legais vêm sendo estabelecidos, regulamentando os 

ditames constitucionais relativos a esse segmento populacional, com destaque 

para a Lei nº 7.853/89 sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração 

social 59; a Lei nº 8.742/93 que define o BPC - Benefício de Prestação Continuada 

garantido pelo Governo Federal que consiste no pagamento mensal de um salário 
mínimo a idosos e a pessoas com deficiência permanentemente incapacitadas 

para a vida independente e para o trabalho, que comprovem não possuir meios 

de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família 60;  a Lei nº 

10048/00 que estabelece prioridade no atendimento 61; a Lei nº 10098/00 

determinando critérios para a promoção da acessibilidade, entre outras. 62, 63  

Como ênfase nesta revisão integrativa, podemos ressaltar o que vem sendo 

discutido tanto na literatura nacional quanto na internacional, sobre a participação 

efetiva dos enfermeiros na elaboração de estudos ligados com outros 
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profissionais da equipe multidisciplinar, demonstrando a necessidade de 

habilidades distintas definidas e visão holística, destacando os desafios de cuidar 

de pessoas com EC.  37, 64, 65  

Esses estudos relatam que uma abordagem multidisciplinar com a 

enfermeira do centro desta logística para o atendimento ao cliente, é fundamental 

na prestação de cuidados de saúde em longo prazo, além de contribuir nas 
condições gerais referentes à nutrição, higiene, alinhamento corporal, entre 

outras, com o objetivo de evitar complicações secundárias e promover a 

autonomia dos mesmos. 37, 64, 65, 66     

 Outro destaque nesta revisão integrativa foi à participação efetiva da família, 

pois ninguém melhor que a família para conhecer as reais necessidades e os 

limites de um filho com problemas. Enfermeiros dependem do relato dos 

familiares, portanto precisam estar cientes de que estes, uma vez estressados 

são mais susceptíveis a subestimar a qualidade de vida do seu familiar. 13, 41  

Fora do Brasil, os profissionais de enfermagem também  ilustram o impacto 

abrangente da enfermagem na vida da pessoa com EC, da comunidade da qual 

fazem parte e suas famílias, na qual possuem necessidades complexas. A 

enfermeira tem um papel crucial a desempenhar no apoio a este grupo de clientes 
e suas famílias. 7,64,66,67 Estudar a família, conhecer o seu funcionamento, as 

particularidades de cada uma, inserida num dado contexto social compõe 

condição imprescindível  para poder, como profissional, inserir-se no espaço das 
diferentes famílias. 13, 41  

Deste modo, faz-se necessário que a equipe de enfermagem  trabalhe em 

conjunto com a família,  para que juntas construam uma proposta terapêutica, um 
treinamento a  família para o manejo básico, abrangendo que o encefalopata vai 

além da sua deficiência, resgatando a essência do cuidado integral para enxergar 

as necessidades do outro, levando em consideração aspectos sociais, culturais, 

afetivos. A educação continuada ao cliente e família é importante para a garantia 

de seu conforto e bem-estar. 4, 37,66,67       

Além disso, deve-se considerar que os indivíduos com EC necessitam de 

tratamento especial que geralmente a família não tem condições de oferecer. Em 

sua maioria precisam de assistência constante, uma vez que apresentam 
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deficiências sérias e por serem remanescentes do período onde a instituição 

ainda tinha caráter asilar, alguns familiares acabaram por se ausentar 

definitivamente, perdendo assim, o vínculo familiar externo. 4 

Os resultados também assinalam descentralização, apontando que o 

cuidado fragmentado é uma das principais queixas de famílias de pessoas com 

deficiência. Essa fragmentação na produção dos cuidados deve ser 
desencorajada, por conseguinte, esse processo, na realidade, deve representar 

um conjunto de ações e atividades executadas pela equipe de enfermagem, a fim 

de chegar a um produto final que satisfaça as necessidades dos clientes com EC 

e familiares. 66 

Portanto, deve-se ponderar  sobre as situações de crise, no que diz respeito 

aos agravos de natureza físico-neurológica, assim como nos transtornos 

psíquicos, onde são indicados procedimentos de internação como forma de 

intensificação do cuidado. 10  

Estudar estes processos é de fundamental importância para 

compreendermos a complexidade dos fatores que determinam a assistência 

destes clientes, uma vez que se torna difícil prover os cuidados e tratamentos 

necessários sem conhecer as SP de cada cliente. 3 

Em virtude da enorme responsabilidade que recai nas mãos dos 

profissionais de enfermagem, se propõe uma mudança de paradigma, na qual as 

pessoas com EC passam a ser vistas como sujeitos de direitos. Essa ideia é bem 

retratada nas atuais proposições da Política de Saúde Mental, e sendo assim, 

inevitavelmente, auxiliarão no atendimento das necessidades dos clientes, uma 

vez que o enfermeiro é o líder da equipe, quem organiza e sistematiza a 

assistência influenciando diretamente nos resultados. 11 

Foi observado também um quantitativo muito reduzido de artigos 

relacionados a cuidados de enfermagem propriamente dita, e podemos relatar 

que esses estudos apresentaram maior enfoque na doença e comorbidades 

apresentada pelos clientes, do que no processo de estratégias  de cuidados ou de 
avaliação das situações de enfermagem destes. 5,57  
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Alguns artigos tem demonstrado que parte dos profissionais de enfermagem, 

que atuam direta ou indiretamente com deficientes têm dificuldades de 

desenvolver cuidados com qualidade e especificidade a essa clientela. Isto pode 
se justificar pela falta de qualificação e capacitação, que pode gerar 

consequências negativas ao cuidado. 58,59 A melhoria da quantidade e qualidade 

das informações e da assistência produzidas será essencial para o adequado 

equacionamento das questões relativas à saúde do cliente. 60   

Outro artigo aponta que o cliente com EC é dotado de particularidades, uma 

vez que além de deficiências neuromotoras, estes também apresentam 

incapacidades resultantes das lesões cerebrais, restringindo o desempenho de 

suas atividades em tarefas do cotidiano como autocuidado, higiene e interação 

social e que por isso, precisa de um atendimento “sensível” e altamente 

humanizado. 13 

Diante disso, o enfermeiro na sua formação generalista é pouco preparado 

para a atuação às pessoas com necessidades especiais, pois pouco é visto na 

inserção da disciplina que aborda o cuidado a essa clientela nos currículos dos 

cursos de graduação em enfermagem, necessitando assim de uma renovação, já 
que esta modalidade de cuidado só cresce. Outro ponto abordado foi que apesar 

de ser considerado muito importante possuir o conhecimento técnico, este não é o 

principal atributo para que o enfermeiro atue principalmente no tocante à 

assistência do cliente com encefalopatia. 13 

Com base nos trabalhos pesquisados, destacamos a necessidade de 

ampliar os conhecimentos sobre a complexidade de SP em clientes com EC, para 
melhor nortear a prática assistencial e contribuir às demais pesquisas pertinentes 

à temática na Enfermagem. Ainda são escassas as publicações no Brasil a 

respeito da incidência de pessoas com deficiências física, sensorial ou mental, 

principalmente quando se trata de uma clientela tão específica como à abordada 

nesse estudo, assim como métodos que possam identificar os graus de 

complexidade a partir de SP na prática assistencial.  

A partir desta concepção, esperamos que a enfermagem em relação à 

prática assistencial possa entender o quanto é essencial à identificação dos 
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problemas de enfermagem entorno da SP do cliente, estando este hospitalizado 

ou não. Especialmente, para a assistência de enfermagem, ensino e demais 

pesquisas de Enfermagem Fundamental, de forma que possamos estabelecer as 
intervenções de enfermagem e identificar como, na assistência, as enfermeiras 

compreendem a complexidade dos problemas apresentados naquele determinado 

momento. 2 

O manual de orientações e cuidados básicos de enfermagem, como produto 

desta pesquisa torna-se  uma contribuição para o ensino de enfermagem, no 

sentido de proporcionar aos alunos uma sensibilidade no olhar dirigido as 
pessoas com deficiência que possuem uma SP peculiar. Saber distinguir suas 

necessidades, capacidades, limitações e dificuldades estimulando o autocuidado 

e a participação ativa junto com os familiares tornam-se essencial para a garantia 
da qualidade assistencial preconizada.  

Este estudo auxiliará não só a enfermeira a fundamentar suas ações em 

princípios científicos com o objetivo de consolidar conhecimentos e produzir 

evidências que norteiam sua aplicação na prática, mas também, permitindo que 

esse profissional preconize intervenções mais adequadas e de qualidade junto 
aos seus clientes, além de auxiliar na compreensão do processo ensino 

aprendizagem onde aprendemos que a abordagem ao cliente é situacional.  

 

 4.2 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso, sobre classificação de SP de clientes com EC a partir da 
identificação dos graus de complexidade (menor – média e maior). 

A pesquisa descritiva tem como finalidade observar, descrever, explorar, 

classificar e interpretar aspectos de fatos ou fenômenos. Procuram-se frequência, 
característica, relação e associação entre variáveis. 69 

O estudo qualitativo se deve dada a especificidade da clientela escolhida 

para a pesquisa, uma vez que, na pesquisa qualitativa se permite combinar as 
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naturezas científica e artística da enfermagem para aumentar a compreensão da 

experiência de saúde humana. 70 

As pesquisas de abordagem qualitativa se fundamentam na premissa de 

que o conhecimento sobre as pessoas só é possível a partir da descrição da 

experiência humana assim  como ela é vivida e assim como é definida pelos seus 

próprios atores. Emerge de paradigma humanístico, holístico, onde parte da visão 
do homem em interação aberta, recíproca e simultânea com os outros indivíduos 

e com o ambiente. 69 

Pesquisadores qualitativos se dedicam a estudar fatos em seus cenários 
naturais, tentando compreender, ou interpretar, fenômenos em termos dos 

significados que são apresentados a eles. A pesquisa qualitativa é 

particularmente adequada ao estudo da experiência humana sobre saúde, uma 

preocupação fundamental da ciência na enfermagem. 70 

Já o estudo de caso coleta e registra dados de um único caso ou de 

diversos casos com o objetivo de organizar um relatório ordenado e crítico de 

uma experiência ou avaliá-la analiticamente, a fim de tomar decisões a seu 

respeito ou propor uma ação transformadora. A análise é realizada com 

profundidade e tem duas circunstâncias que a norteiam: a natureza e abrangência 

da unidade, que pode ser um sujeito, e a complexidade, que está definida pelos 

suportes teóricos, que servem de orientação ao pesquisador. 69 

 

4.3 Cenário do estudo  

O cenário foi uma Instituição Filantrópica de Saúde do Rio de Janeiro – RJ, 

especializada no atendimento a pessoas com necessidades especiais 

(neuropsiquiatria), tendo como área de atuação dois níveis de atendimento: 

ambulatorial e hospitalar. 71 
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A instituição possui quatro edificações para atendimento, sendo um do 

ambulatório, o da estimulação precoce, o das oficinas psicopedagógicas e a 

enfermaria, formando um grande complexo. 71 

Trata-se de uma Instituição Filantrópica sem fins lucrativos, conveniada 

com o SUS, que proporciona assistência a pessoas com necessidades especiais, 

de caráter filosófico, religioso, beneficente, educacional de assistência à saúde e 
promoção social. 71 

A instituição atende a todo tipo de deficiência, desde aqueles que têm a 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do 

padrão estimado como normal para o ser humano, até as deficiências 

permanentes que são aquelas que não permitem recuperação ou alteração. 

Proporciona tratamento especial a essa clientela onde a maioria ainda é 

remanescente do período onde a instituição ainda tinha caráter asilar. 

Esta se constitui de um complexo de médio porte, que tem por finalidade, 

habilitar, reabilitar pessoas com deficiência física e mental, prestando-lhes total 

assistência médica, especializada, psicopedagógica e social.  Atende a população 
carente oriundas da comunidade em geral e possibilita a internação daqueles 

considerados em estado de abandono, com o objetivo de impedir o agravamento 

de seu estado de saúde. 71 

A Instituição foi escolhida por ser o lugar de atuação da autora como 

gerente de enfermagem da unidade de internação e por ter ciência da 

necessidade de elaborar um plano de cuidados de enfermagem a partir da 
complexidade de SP em clientes com EC. 

 

4.4. Fases da coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados como fonte primária os prontuários 

dos clientes internados em uma Instituição especializada no atendimento a 

pessoas com necessidades especiais e os EP. Foram selecionados 40 
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prontuários, esse número corresponde a todos os clientes hospitalizados com 

diagnóstico de EC e o total de SP descritas pelo pesquisador. Os EP participaram 

classificando as SP de acordo com o grau de complexidade menor, médio e 

maior, justificando a escolha da resposta.  

Os critérios de inclusão foram: os prontuários dos clientes hospitalizados 

com diagnóstico de EC. Foram excluídos os prontuários dos clientes com EC que 

vieram a óbito. O período da coleta de dados foi de setembro a novembro de 

2012. A coleta de dados foi realizada em duas fases, conforme demonstra o 

fluxograma 01, a seguir: 

 

Fluxograma 01. Síntese da coleta de dados 

 

 

1ª Fase

Seleção dos 
prontuários

Levantamento 
das situações 

problema 

Descrição das 
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Carta convite 
aos EP

Termo de 
Consentimento 

Livre e 
Esclarecido

Formulário 
para 

identificação do 
perfil dos EP

Envio das 
informações 

obtidas aos  EP
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4.4.1. Seleção e classificação das situações problema pelos enfermeiros 
peritos 

Participaram da seleção quatro EP para definição do grau de complexidade 

das SP. Os critérios de seleção dos EP foram: possuir título de mestre ou doutor 

em enfermagem e artigos na área de Enfermagem Fundamental e/ou 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Ressaltamos que os EP 
selecionados foram docentes, com domínio teórico sobre a temática 

complexidade de SP, tendo em vista os tipos de pesquisas já realizadas por eles, 

participação em bancos de teses com trabalhos pertinentes ao tema e que 

pudessem avaliar os instrumentos desse estudo com maior propriedade e 

fundamentação teórica.  

Após a seleção, foi encaminhada aos EP através de correio eletrônico uma 

carta convite com esclarecimento acerca da pesquisa e do que consideramos  SP 

e grau de complexidade, assim como sua  importância para a pesquisa, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, um formulário para identificação do perfil 

dos EP onde constava: nome, idade, titulação, instituição de origem, 

especialização, área de atuação e temática da tese de mestrado, doutorado e ou 

pós doutorado e a descrição das SP dos clientes para a classificação do  grau de 

complexidade menor, média e maior, com as seguintes informações: nome, sexo, 

idade, data de nascimento, data de admissão hospitalar, responsável, grau de 
parentesco, problemas de enfermagem identificados, estado clínico, cuidados de 
enfermagem e situação familiar. 

Estabeleceu-se um prazo de 15 dias para a devolução do instrumento 

preenchido. Aos que não conseguiram responder no tempo determinado, foi 

estendido o prazo para mais 15 dias. Foram excluídos os que não aceitaram e os 

que não responderam, mesmo após o prazo ser estendido.  Foi mantido o 

anonimato dos EP, sendo eles identificados através das letras “EP” com a 

numeração, como por exemplo:  EP1, EP2, etc. 

Para obter o grau de concordância entre as respostas dos EP, 

estabelecemos o seguinte critério: mínimo de três peritos com a mesma 
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concordância do grau de complexidade das SP. Nas situações onde não houve 

concordância, o pesquisador definiu o grau de complexidade a partir da análise 

das respostas dos EP.  

Das 40 SP analisadas entre os 04 EP, 09 SP houve concordância de todos 

os EP, 24 SP obteve o mínimo de concordância entre os 03 EP e 05 SP houve  

concordância entre 02 EP e duas SP com discordâncias, nas quais,  o grau de 
complexidade foi definido pelo pesquisador.  

 

4.5. Análise de dados 

Para a análise dos dados, optamos em utilizar uma análise de conteúdo de 

Bardin. Essa análise é descrita como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 72 

A análise dos resultados está organizada em três polos cronológicos:  

1) A Pré-análise 

2) A exploração do material 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise trata da leitura flutuante do material coletado. Foi o primeiro 

contato com os números produzidos e com o texto dos sujeitos de pesquisa. A 

exploração dos dados produzidos é entendida como dados brutos e foi tratado de 

maneira a serem significativos (falantes) e válidos.  

Quanto à organização dos achados, procedemos à codificação que, na 

análise de conteúdo, compreende 03 escolhas:   

- O recorte 

- A enumeração 
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- A classificação e a agregação dos achados: a escolha das categorias 

Por fim, foi realizada a categorização, que implica numa operação de 

classificação dos elementos constitutivos de um conjunto de informações (sobre 

SP e seus graus de complexidade), por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos.  

Esses dados categorizados foram obtidos através dos resultados dos EP, e 

serviram de base para a elaboração de um manual de orientações e cuidados de 

básicos de enfermagem para os clientes com EC, pois para cuidar é necessário 

conhecer as necessidades da pessoa a ser cuidada e responder a elas 
apropriadamente. 55 

Baseadas na análise de conteúdo, foi constituída uma categoria única: 

• Situações problema de menor, média e maior complexidade em clientes 

com EC e a influencia da família no cuidado.  
 

4.6 Aspectos éticos da pesquisa 
 
Para o desenvolvimento da pesquisa foram respeitados os aspectos éticos, 

conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. Elaboramos o Termo de Confidencialidade e um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo), que incluiu objeto de 

estudo, objetivos, justificativa, esclarecimento antes e durante o curso da 

pesquisa, e metodologia (com a liberdade do sujeito para participar ou retirar-se 

em qualquer fase da pesquisa, além da garantia de sigilo que assegure a 
privacidade do mesmo). Assim, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) nos 

termos do protocolo CAAE nº 05730012.0.0000.5243. 
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CAPÍTULO V: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

A faixa etária dos clientes com EC variou entre 17 e 58 anos. No gráfico 01 

(um) temos o percentual da distribuição  por faixa etária. 

 
Gráfico 01 – Clientes com EC de acordo com a faixa etária  

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme demonstra o gráfico 01(um), os clientes com a faixa etária de até 

20 anos correspondem a 05 (12,5%), de 21 à 30 anos 17 (42,5%), de 31 à 40 
anos 11 (27,5%), de 41 à 50 anos 06 (15%) e acima de 50 anos 01 (2,5%). 

Constata-se uma maior frequência nos clientes  com  idade entre 21 à 30 anos, já 

os de menor frequência são os que tem acima de 50 anos, demonstrando uma 

expectativa de vida baixa. 

Os níveis de sobrevida em clientes com EC têm sido calculados usando 

informações de registros de dados da população colhidos desde 1952. 17 Os 
clientes com as formas mais graves de EC possuem um pior prognóstico e muitos 

deles morrerão antes de chegarem à fase adulta. Aproximadamente 87% das 

pessoas com EC sobrevivem até os 30 anos 18 e perto de 85% dos que passam 

dos 20 anos tem maior chance de checar até os 50 anos. Esses dados justificam 
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essa maior frequência nos clientes com idade entre 21 à 30 anos conforme 

demonstra o gráfico 01. 73 

Uma ampla proporção de mortes em adultos maiores de 30 anos resulta de 
câncer e doenças do sistema circulatório. Mortes causadas por doenças do 

sistema digestivo e nervoso também são mais prevalentes que na população 

geral, vindo de encontro com os dados apresentados nos de menor frequência 

que são os de 41 a 50 anos 06 (15%) e acima de 50 anos 01 (2,5%). 73 

Os padrões de sobrevivência de pessoas com EC têm sido descritos 

frequentemente considerando os efeitos do agravamento das desordens físicas, 

cognitivas e sensitivas. Os relatos da literatura despontam que encefalopatas com 

grau leve de disfunções, e até mesmo alguns com disfunções graves, podem 

viver em condições satisfatórias, sem grandes complicações, até a vida adulta. 19 

O grau de disfunção motora está associado ao alcance de atividades, à 

necessidade de assistência e à utilização de recursos de assistência na vida 
diária. 20  Vários outros fatores influenciam a sobrevida, como o tipo de EC, 

presença ou não de epilepsia e o grau de deficiência mental. 73, 20  

No exterior, uma pesquisa realizada divulgou uma escassez de estudos em 

longo prazo que forneça dados precisos sobre a expectativa de vida de clientes 

com EC. Considera-se que a maioria dessas pessoas terá uma expectativa de 

vida normal. Em um estudo de coorte realizado com 341 pessoas com a doença, 
os dados revelaram que cerca de 85 %  sobreviveram até a idade de 50 anos, 

sendo considerável um índice bom para os com EC, uma vez que, a estimativa 

comparável para a população em geral é 96 %. 7 

Foi encontrada também associação entre o número e a gravidade dos 

comprometimentos associados como sendo os fatores mais fortes de mortalidade 

precoce em pessoas com EC. Mais especificamente, estima que apenas 40% 

daqueles com sequelas graves, e outros comprometimentos estará viva com a 

idade de 30 anos. Estes achados têm implicações para o planejamento de 

serviços, estabelecimentos legais e as necessidades das pessoas com a EC e as 

suas famílias e vem de encontro com os dados demonstrados nesta pesquisa.  7 
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No gráfico 02 (dois) temos o percentual da distribuição dos clientes com EC 

hospitalizados de acordo com o sexo. 

 

 Gráfico 02 – Clientes com EC de acordo com o sexo 

Fonte: dados da pesquisa 

Através do gráfico 02, é possível observar que a predominância dos 

clientes com EC são do sexo masculino com 25 (62,5%), e 15 (37,5%) são do 

sexo feminino.  

Na literatura, em geral revela que a prevalência de EC é superior no sexo 

masculino, sendo essa diferença de 57,8% para 42,2%. Efetivamente, uma  

amostra  recolhida de 78 pessoas com a doença comparada com essa 

prevalência, apresentou uma maior percentagem de indivíduos do sexo masculino 
com 57,7% para 42,3 % do sexo feminino. 74 

Outro estudo realizado no centro de neuropediatria onde foi efetuada a 

coleta de dados de 150 prontuários de indivíduos com EC, nascidos nos hospitais 

municipais da Cidade, no período de 1965 a 2009, mostrou que  84 (56%) eram 
do sexo masculino e 66 (44%) do sexo feminino. 75 

Porém, uma pesquisa realizada na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Patos de Minas, com uma amostra de 26 prontuários, 
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mostrou maior predominância do sexo feminino 14 (53,8%) sobre o sexo 

masculino 12 (46,2%), discordando dos resultados do estudo presente.  

O censo demográfico de 2010 registrou que a incidência nas deficiências 
visual e motora da população feminina (21,4%) superou a dos homens (16,0%), 

entretanto, as deficiências auditiva e intelectual tiveram uma incidência 

ligeiramente maior na população masculina (5,3%), que nas mulheres (4,9%). 

Para o IBGE, no geral a razão do sexo é definida pela razão entre o número de 

homens e o número de mulheres em uma população.  29 

No gráfico 03 (três), temos o percentual da distribuição daqueles que 

respondem pelos clientes com EC hospitalizados. 

 
Gráfico 03- Responsáveis pelos clientes hospitalizados     

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto aos responsáveis, 03 (7,5 %) possuem somente o pai, 15 (37,5%) 

possuem a mãe, 03 (7,5 %) contam com ambos (pai e mãe) como responsáveis, 

09 (22,5%) possuem algum outro familiar como responsável e 10 (25%) não 

possuem nenhum vínculo familiar. Os clientes que possuem a mãe como 

responsável 37,5%, sobressai em relação aos que possuem somente o pai ou 

ambos. Em seguida aparecem os clientes que não possuem nenhum vínculo 
familiar com 25%, geralmente após a hospitalização as visitas se tornam 

esporádicas, até que o responsável não realiza mais contato ou chegam à 

instituição com os familiares já constando como desaparecidos.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Responsável

Pai

Mãe

Ambos

Outro

Nenhum



65 
 

Todavia, pesquisas realizadas em instituições especializadas mostram que 

a família vivencia o medo frente a essa nova realidade e as mudanças na 

dinâmica cotidiana, porém a fé e o amor ao filho influenciam na maneira como as 
mesmas buscam se adaptar à nova situação. Revelam também, que mães com 

contato anterior com outras pessoas com deficiência, referiram mais facilidade em 

encarar a EC, por já terem relação em situação semelhante. O fato de conviver e 

ter maiores conhecimentos sobre o que é, e como cuidar de uma pessoa com  

necessidades especiais, faz com que abrande os seus medos e anseios. 42, 43 

A ocorrência de uma deficiência altera em maior ou menor grau o estilo de 

vida da pessoa e da família, ponderando-se também o universo sociocultural no 

qual estes estão mergulhados, uma vez que nele e a partir dele, estão inseridas 

as concepções, as explicações e os comportamentos próprios daquele contexto.58 

Embora poucos estudos refiram o impacto do diagnóstico para o pai, alguns 

autores mencionam que aparentemente eles vivenciam níveis mais elevados de 
estresse, utilizando mais frequentemente estratégias de fuga, evitando lidar com a 

situação, chegando a abandonar o filho. 42 

Deste modo, inquietações em torno do representar uma sobrecarga aos 

familiares, como o medo de uma possível dependência, ou de uma piora nesta 

condição, são um fardo e uma preocupação constante, podendo levar ao 

abandono desse familiar, confirmando os dados apresentados no gráfico 03. 58 

Na rotina diária, várias situações são vivenciadas na família, como 

escassez de recursos financeiros, exercício de múltiplos papéis, sentimentos de 

desamparo, perda de controle, exclusão e sobrecarga. Os clientes com EC, 

geralmente dependem integralmente de outra pessoa para realizarem suas AVD, 

necessitando de um suporte terapêutico e de reabilitação contínuo, levando a 

família a procurar ajuda especializada e hospitalização. 44 

Assim, essas pessoas com deficiência, entram nos hospitais e ou abrigos 

porque necessitam de cuidados que a família não consegue prover, entretanto um  

grande número deles  ingressam com  referências familiares, mas essas são 

perdidas com o tempo, muitas vezes completamente, ficando muitos anos 

institucionalizados ou jamais retornando ao seu domicílio, como exemplificado no 

gráfico 04.  A família como fonte de apoio e ajuda, é essencial para as pessoas 
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com EC, com base em uma atitude de respeito, compreensão e acolhimento às 

diferenças. 10,58 

No gráfico 4 (quatro) temos o percentual do período de hospitalização em 

que se encontram os clientes com EC. 

 

Gráfico 04 – Tempo de hospitalização 

Fonte: dados da pesquisa 

Em relação ao tempo de hospitalização 05 (12,5%) tem de 06 à 10 anos, 
04 (10%) tem de 11 à 15 anos,  05 (12,5%) tem de 16 à 20 anos, 08 (20%) tem de 

21 à 25 anos, 04 (10%) tem de 26 à 30 anos, 07 (17,5%) de 31 à 35 anos, 05 

(12,5%) tem de 36 à 40 anos, 02 (5%) tem acima de 40 anos. Não foi encontrado 

nenhum cliente com menos de cinco anos de hospitalização. A menor frequência 

foi dos que tinham mais de 40 anos hospitalizados e a maior frequência foi dos 

que tinham de 21 à 25 anos de hospitalização. Os clientes com as formas mais 
graves de EC possuem um pior prognóstico e muitos deles morrerão antes de 

chegarem à fase adulta. As famílias relatam não ter recursos financeiros, uma 

situação financeira precária e com o encefalopata necessitando de cuidados 

constantes não tem como mantê-los em casa.  O longo tempo de hospitalização 

se deve também a característica de abrigo da Instituição. 
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Deste modo, pessoas com deficiência, entram nos hospitais  ou em abrigos 

porque necessitam de cuidados que a família não consegue prover, entretanto um  

grande número deles  ingressam com  referências familiares, mas essas são 
perdidas com o tempo, muitas vezes completamente, ficando muitos anos 

institucionalizados ou jamais retornando ao seu domicílio, como exemplificado no 

gráfico 04.  10,58 

Assim, muitos desses clientes acabam ingressando no sistema de 

abrigamento, e o fazem por solicitação das famílias sob a justificativa de falta de 

recursos para o melhor cuidado do familiar. Na maioria das vezes, os vínculos 

familiares existentes são rompidos pela permanência desse cliente no sistema, 

ficando esgarçados os laços com a rede social extramuros.  Geralmente, este 

sistema tem porta de entrada, mas não de saída. 10 

O gráfico 5 (cinco) mostra o percentual de clientes com EC em relação a 

escolaridade. 

 

Gráfico 05 – Escolaridade dos clientes com EC hospitalizados 

Fonte: dados da pesquisa 

Por escolaridade, 07 (17,5%) estudam em escola Municipal em classe 

especial, e 01 (2,5%) possuíam o 2º grau completo e 32 (80%) não estudam. O 

percentual de clientes que mesmo hospitalizados conseguiram estudar e concluir 
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o ensino médio ainda é pequeno. A maior parte apresenta alterações físicas e/ou 

mentais decorrente da EC que os impossibilita de estudar, mesmo em classe 

especial. 10 

O desafio de efetivar políticas de inclusão, fruto de um  movimento mundial,  

vem exigindo da maioria dos países ajustamentos dos seus sistemas de ensino 

para satisfazer as necessidades de todos os estudantes com deficiência, tem 
surgido com uma proposta de  mudança ambiental como um fator expressivo na 

caminhada para escola inclusiva, muito embora, práticas de exclusão como a 

retirada dos alunos com necessidades especiais de classe ou a formação de 

pequenos grupos com fornecimento de currículo diferente de seus pares ainda 

persistem em serem verificados, dificultando a acessibilidade de pessoas com 

deficiências. 76 

No Brasil, o acesso à educação, lazer, cultura, transporte e emprego é 

difícil para boa parte da população; a deficiência, as incapacidades e as 

desvantagens dela advindas, bem como as diferenças de oportunidades, tornam 

este acesso ainda mais complicado para as pessoas com deficiência, tanto do 

ponto de vista arquitetônico quanto pedagógico. Esses direitos estão garantidos 
pela constituição, todavia, ainda é vigente o imaginário da caridade e do favor 

para com as minorias. É imprescindível um trabalho de "conscientização" e 

validação destes direitos. 46 

Uma pesquisa realizada revela dados relativos à escolaridade e à inserção 

na rede formal de ensino a essa clientela que se encontra em abrigos específicos 

demonstram, que há um percentual de 81,3% de analfabetos. Esse número 
correspondente a 91 casos. Parte dessa alta percentagem se explica pela 

gravidade dos casos; outra parte, por uma não garantia efetiva da inclusão desse 

grupo na rede formal de ensino: 66,1% (74 casos) não frequentam a escola. 

Esses dados vêm de encontro com os apresentados no gráfico 05. Para os que 

vivem na rede de abrigos mistos, os dados parecem indicar um melhor acesso à 

escola: 77% (47 casos) frequentam escola externa. Contudo, o percentual de 
analfabetos é de 32,8%, equivalente a 20 casos. 10 

Em comum com outros países, a provisão de educação especial sofre uma 

mudança considerável em retorno às demandas internacionais para um sistema 
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de educação mais equitativo que reconheça a diversidade e considere como as 

escolas possam responder às necessidades dos alunos que tenham sido 

previamente marginalizados. Nas últimas décadas foram produzidos importantes 
documentos destacando deficiências na prestação de educação especial. 76 

Por outro lado, estatísticas do Censo da Educação Superior (CES) 

apontam que o número de alunos com necessidades especiais matriculados nas 

Instituições de Educação Superior Brasileiras aumentou de 2.173 para 6.328 

entre os anos 2000 e 2005, representando um incremento de 191% no valor 

inicial. Os dados demonstram ainda que aconteceu um grande salto no 

quantitativo desse tipo de matrícula em 2003, quando foi observada uma taxa de 

crescimento de mais de 100% no intervalo de apenas um ano. Em 2005, o CES 

mostrou que as Instituições de Ensino Superior públicas reúnem 67% dos 

estudantes com necessidades especiais. Anualmente, é levantada, uma série de 

dados do ensino superior no país, incluindo cursos de graduação presenciais e à 
distância cujo intuito é fazer uma radiografia desta situação no país. 77 

Apesar das lacunas existentes na atenção às pessoas com necessidades 

especiais, não se pode deixar de reconhecer que, nas últimas décadas, muitas 

conquistas foram alcançadas nesse campo, entretanto, embora alguns avanços 

tenham sido verificados, ainda é urgente uma ação articulada das instituições com 

as políticas públicas para atenção a essa parcela significativa da população. 7 
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5.2 Situações Problema de menor, média e maior complexidade em clientes 
com Encefalopatia Crônica e a influência da família no cuidado. 

Em relação à classificação dos graus de complexidade, temos o gráfico 6 
(seis) que mostra a porcentagem de menor, médio e maior de acordo com a 

análise dos EP. 

 
Gráfico 06 – Percentual da classificação dos graus de complexidade  

Fonte: dados da pesquisa 

 
A partir do gráfico 06 é possível observar que das 40 SP observadas, 22 

(55%) foram classificadas como de maior complexidade, 10 (25%) como de média 

complexidade e 08 (20%) como de menor complexidade. Vale ressaltar que de 
acordo com a compreensão do conceito de complexidade, o que é previsível ou 

inesperado (imprevisível) pode se apresentar/despontar em qualquer tipo de 

situação. 2  
Assim sendo, para a compreensão desses fenômenos considerados 

complexos, alguns autores ressaltam que não há elementos exclusivamente ou 

puramente simplificados, nem conjuntos, nem espaços, nem números em si, nem 

causas. Há apenas operações, ou seja, atividades decorrentes de atos. 2 Em 

outras palavras, pode-se dizer que não se trata apenas de fazer um levantamento 

das situações presumidamente invariantes, e até inumeráveis, por meio de um 
fenômeno modalizável e suscetível de transitar, contudo de distinguir as ações, os 

funcionamentos e os comportamentos através dos quais se despontará a 

atividade e evolução do fenômeno. 2 
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Portanto, as situações como “recortes de um domínio complexo”, se 

confrontadas analiticamente, entre si, seguramente poderão intervir no processo 

decisivo das enfermeiras, e pode afetar a compreensão de toda a conjuntura 
assistencial. De tal modo, as deliberações de enfermagem podem vir a ser mais 

ou menos complexas, em vista do próprio entendimento do que possa estar 

causando interferência em qualquer protocolo de tratamento pré-estabelecido. 78 

Além disso, pensando sobre a complexidade, entende-se que a 

complexidade é a união da simplicidade com a complexidade. O pensamento 

complexo é o pensamento que se esforça para unir, não na confusão, mas 

operando diferenciações.  É um pensamento capaz de unir e diferenciar. É uma 

aventura, e muito difícil. Mas se não o fizermos, teremos a inteligência cega, a 

inteligência incapaz de contextualizar. 78 

Portanto, a complexidade humana não poderia ser abrangida dissociada 

dos elementos que a constituem: “todo desenvolvimento verdadeiramente 

humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana”. 79 

Deste modo, entende-se que a situação-problema em si possui certa 

complexidade, uma vez que congrega tudo que está em volta do cliente e 

ambiente. A classificação em graus de complexidade contribuirá para as demais 
pesquisas pertinentes à temática. 
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5.2.1 Situações problema de menor complexidade 

Para análise das SP nos baseamos nas necessidades básicas ressaltadas 

por Virgínia Henderson e que se encontram implícitas nos elementos destacados 

na figura 01, tais como: movimento e postura, aspectos comportamentais e 
comunicação, sono e repouso, condição clínica, procedimentos e dependência da 

enfermagem, situação familiar, que foram identificados a partir das respostas das 

EP, como apresentado nos quadros a seguir. 
 
Figura 01 Grupos de elementos destacados pelas EP nas SP de menor 

complexidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Menor complexidade

Movimento e 
postura:

•Movimentam-se com desenvoltura 
•Sentam-se na cama e/ou na cadeira
•Deambulam com ou sem auxílio e/ou
•Locomovem-se por cadeira de rodas

Comportamento e 
comunicação

•Tranquilos, receptivos
•Cooperativo
•Lúcido e orientado ou parcialmente 
orientado

•Comunicação verbal ou não verbal

Sono e repouso:

•Satisfatório 
•Sem uso de medicação

Condição clínica:

•Necessidades individuais preservadas
•Hipertensão
•Hemodinamicamente estável
•Em condições clínicas de estudar

Procedimentos e 
dependência da 

enfermagem:

•Colaboram com as enfermeiras em 
seu próprio cuidado

•Realizam as refeições com ou sem 
auxílio

•Banho com ou sem auxílio e/ou sob 
supervisão 

Situação familiar: 

•Recebem visitas
•Possuem apoio familiar
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Como exemplo de SP de menor complexidade, destacamos abaixo:  
 Situação problema 01:  

CFS, sexo masculino, 54 anos, com avaliação de Encefalopatia Crônica da 

Infância e Oligofrenia. Cliente hipertenso, responsivo, verbaliza sem dificuldade, 

gosta de conversar, assistir televisão, passear, se alimenta e toma banho sem 

auxílio, faz uso do patinho para urinar, locomove-se em cadeira de rodas, só 

necessitando de ajuda para se vestir e ser colocado e retirado da cadeira de 

rodas, sendo semi-dependente para as atividades de vida diária. Recebe 
assistência familiar na figura de sua irmã, cunhado e sobrinhos, que já afirmou 

não ter condições de assumi-lo, realizando visitas sistemáticas. Quando residia 

em casa térrea, o levava para passar fim de semana em sua companhia, porém 

como mudara para apartamento alega não ter mais como levá-lo, pela dificuldade 

em locomoção e não estar em condições de custear alguém para ajudá-la.  

 

Conforme a situação problema 01, foi classificada como de menor 

complexidade. Embora o cliente seja hipertenso, a interação com a enfermagem 

não possuem maiores dificuldades, exceto pela indicação de ajuda para se vestir 

e auxílio para ser colocado e retirado da cadeira de rodas. Como o cliente é 

receptivo e não oferece resistência aos cuidados oferecidos, os problemas de 
enfermagem foram designados, pelas EP, como de fácil execução. 

“Considerei de menor complexidade porque ele depende minimamente da 

Enfermagem” (EP1) 

“Paciente é bastante independente na maior parte das atividades de 

autocuidado” (EP2)  

Esses dados são reforçados pela teoria de que a enfermeira deve estimular 

e incentivar o cliente de forma que ele adquira a independência tanto quanto 

possível. A Função motora prejudicada e/ou ausente e a limitação para as 

atividades físicas não deve atuar como fator de inutilidade na vida da pessoa com 

EC. A seleção de alguma atividade é importante e depende do sexo do cliente, de 

sua idade, inteligência, experiência e predileções, principalmente, dependem do 
seu estado geral ou da gravidade de sua doença, do gosto que ele sinta pelo 

exercício e pelas artes, assim como da existência de companhia e de recursos 
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para atividades lúdicas. Geralmente, depende mais do pensamento humano, da 

imaginação e talento do cliente do que das possibilidades físicas, como 
demonstra a SP 01, onde o cliente gosta de assistir televisão e passear.  57 

O pensamento humano é, às vezes, muito limitado, não porque tem 

informação insuficiente, mas porque não é capaz de ordenar as informações e os 

saberes. O problema da dificuldade de pensar é porque o pensamento aponta um 
combate com e contra a lógica, com e contra as palavras, com e contra o 

conceito. A relação entre a parte e o todo, não é apenas a parte que está no todo, 

mas o todo que está igualmente na parte.  80 

A declaração abaixo já enfatiza o fato do cliente ser responsivo, ou seja, 

comunicativo, assim como a importância da família.  

“É responsivo, realiza atividades básicas sem auxílio e recebe assistência 

familiar” (EP4)  

De certo modo, a comunicação verbal e a diversão através da televisão são 

importantes durante todo o processo de cuidar do cliente hospitalizado e está 

inserido nas necessidades básicas destacadas por Virgínia Henderson, mais 

especificamente  no décimo e décimo quarto que são os aspectos psicológicos da 
comunicação e do aprendizado e o décimo segundo e o décimo terceiro que são 

sociologicamente orientados para a ocupação e a recreação. 57 

O processo de diálogo e entendimento enfermeiro-cliente é denominado 

comunicação terapêutica, pois tem o intuito de identificar e atender as 

necessidades de saúde e colaborar para melhorar a prática de enfermagem, ao 

proporcionar oportunidades de aprendizagem e despertar sentimentos de 

confiança, permitindo que ambos se sintam satisfeitos e seguros. 81 

Um dos objetivos da assistência de enfermagem é levar o cliente a 

participar dos esquemas terapêuticos. Esta participação depende dos processos 

de comunicação, a partir dos quais se estabelecem as relações de confiança 

necessárias para diminuir o medo, a ansiedade e permitir, à pessoa fragilizada 

pela doença, lutar por seu restabelecimento com dignidade. Nesse sentido, os 
enfermeiros além da experiência no uso de tecnologias, e do suporte psicossocial, 

deve estar atento ao processo de comunicação para que o cliente possa suportar 



75 
 

os efeitos da hospitalização, mantendo a percepção de si próprio e da sua 

realidade. 81 

No processo de comunicação, alguns elementos são essenciais, como: 
emissor, receptor, mensagem, canal e resposta. Logo, a comunicação configura-

se como uma forma de compreender e compartilhar mensagens enviadas e 

recebidas. O modo como se dá esta interação exercerá influência no 

comportamento das pessoas abrangidas. Para se constituir um  relacionamento 

efetivo, o processo comunicativo torna-se importante, uma vez que exerce 

influência no comportamento e é um instrumento capaz de oferecer apoio, 

conforto e informação, e até mesmo despertar o sentimento de confiança e de 

autoestima, considerados importantes ao sucesso da comunicação e da 

realização entre o cliente e o profissional. 82 

Com relação à necessidade de ajuda para se vestir e ser colocado e 

retirado da cadeira de rodas está contido no sexto e nono componentes das 
necessidades básicas de enfermagem que discorre sobre a ajuda ao cliente na 

escolha do vestuário, no vestir-se e despir-se e evitar perigos. Faz parte dos 

cuidados básicos de enfermagem o auxílio ao cliente para que ele faça uma 

escolha adequada de vestuário, de forma que possa estar apresentável e bem 

cuidado. A maneira de uma pessoa se arrumar é um sinal que exterioriza o seu 

estado de espírito, assim como, ajudar o cliente a proteger-se contra injúrias 
mecânicas, como por exemplo, uma queda da cadeira de rodas. 67 

A cultura brasileira tende a ser protecionista com relação às crianças, 

assim como, com as pessoas com necessidades especiais na realização de 

tarefas da rotina diária. Deste modo, embora mesmo que eles possam apresentar 

tais capacidades, elas muitas vezes não chegam a utilizá-las em sua rotina diária. 

Por outro lado, pais e ou familiares de pessoas com EC são comumente 

orientados pelas enfermeiras que as atendem, estimularem o uso de diferentes 

habilidades, promoverem a sua independência e autonomia funcional.  Essa 

vertente vai de encontro com os conceitos de Henderson, no qual a enfermeira  

deve ajudar o cliente a obter a independência de acordo com suas possibilidades 

e utilizada com a irmã do cliente, nas visitas. 83 
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Igualmente, a família, que neste caso está sendo representada pela figura 

da irmã, cunhado e sobrinhos, quando presente e participativa, terá maiores 

oportunidades de assimilar a gravidade do diagnóstico, ao mesmo tempo em que 
é capaz de compreender a importância de sua ação para amenizar e melhorar o 

prognóstico de seu filho. 43 

Porém, pesquisas apontam que o convívio com um irmão deficiente é uma 

experiência conflitiva, permeada de sentimentos positivos e negativos, que, 

deveria ser acompanhada com mais atenção, não somente para fornecer 

informações aos irmãos, mas também para orientá-los e compreendê-los em sua 

relação com um familiar deficiente. O atendimento deve ser contínuo, para 

trabalhar os conteúdos psíquicos dos irmãos em cada etapa da vida. 84, 85 

Um estudo comparativo entre irmãos de deficientes e irmãos não 

deficientes para avaliar a reação desses ao estresse diário de conflitos 

relacionados à família constatou que irmãos de deficientes apresentam maior 
preocupação com conflitos familiares e vivenciam mais afetos negativos em 

resposta a esses conflitos. Esses irmãos assumem mais encargos, pois se espera 

deles maior envolvimento e mais responsabilidades. O stress é parte natural de 

qualquer ambiente familiar, e os irmãos de deficientes podem estar expostos a 

demandas excessivas que se propagam por outros setores de suas vidas, como 

neste caso onde a irmã se sente responsável pelo irmão, contudo hoje tem sua 
própria família para cuidar, além das dificuldades de locomoção e financeira que 

enfrenta, alegando não estar em condições de custear alguém para ajudá-la. 84,86 
 

Um estudo internacional sobre a necessidade de grupos de apoio para 

irmãos de deficientes descreve que estes sentiram que o grupo os auxiliou no 

aumento de autoestima e na tomada de consciência da necessidade de ter mais 

paciência com o irmão deficiente. Afora isso, os participantes experimentaram 

sentimentos positivos após tomar conhecimento que outros vivenciam a mesma 

condição de possuírem irmãos com necessidades especiais. O tempo que essas 

pessoas tiveram longe de seus irmãos com deficiência, podendo compartilhar 

suas experiências, foi considerado importante, por prover mais privacidade e 
convivência com outros em situações semelhantes. 87 
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Portanto, a maneira como cada família supera uma crise pende de acordo 

com seus recursos e da intensidade do evento.  Este é um momento em que 

coexistem a possibilidade de crescimento, o fortalecimento, a maturidade e o risco 
de transtornos psíquicos, tanto dos indivíduos como dos vínculos. Determinados 

fatores ajudarão a definir o significado da experiência em cada família, como a 

história de cada membro, as situações de conflito abarcadas anteriormente e 

como foram solucionadas, o sistema de crenças, a aptidão para enfrentar 

situações de mudança, a capacidade de comunicação, o nível cultural e 

socioeconômico da família, a existência ou não da rede de apoio e a habilidade da 

família de se relacionar com os outros e de buscar ajuda. 84 

 

 Situação problema 02:  

FAS, sexo masculino, 20 anos, com avaliação de Encefalopatia Crônica da 

Infância e Epilepsia. Cliente deambula e se alimenta sem auxílio, banho sob 
supervisão, não fala, porém é receptível quando estimulado, gosta que lhe faça 

carinho, de beijar e abraçar as visitas e segurar alguma coisa ( toalha, bichos de 

pelúcia, etc), estuda em uma Escola Municipal em classe especial. Recebe 

visitas sistemáticas por parte de seus genitores, sendo percebível o vínculo 

familiar muito forte entre o cliente e a mãe. Veio transferido da Casa Maternidade 

Mello Mattos, juntamente com o irmão mais novo, que também se encontra na 
instituição. Através de visita domiciliar constatou-se que as condições são 

precárias, e segundo a sobrinha do pai do cliente, a mãe apresenta sérios 

problemas neurológicos e suspeita de ser portadora do vírus do HIV (recusa-se a 

fazer o exame), necessitando também de acompanhamento médico.   

 

Os dados confirmam que não obstante os problemas identificados nesse 

quadro, na interação com o cliente os cuidados de enfermagem foram realizados 

sem maiores problemas, exceto pela indicação do banho de aspersão sob 

supervisão e do fato de não falar.  

“Considerei de menor complexidade porque depende parcialmente da 

Enfermagem e recebe apoio familiar”. (EP1) 
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“O paciente desempenha atividades cotidianas sem auxílio, como 

deambular e se alimentar”. (EP2) 

 “O paciente é tranquilo e estuda em uma Escola Municipal em classe 

especial”. (EP3) 

“Paciente deambula e se alimenta sem auxílio, embora não fale, é 

receptível quando estimulado”. (EP4) 

Verificou-se que foi conferido o grau de menor complexidade segundo a 

receptividade/cooperatividade do cliente em relação aos cuidados de enfermagem 

oferecidos/prestado, deambular e se alimentar sem auxílio, pelo fato de estar 

frequentando a escola, apesar das dificuldades no aprendizado, além de 

estabelecer uma comunicação, mesmo que seja não verbal. Estas estão inseridas 

nas necessidades básicas destacadas por Virgínia Henderson, especificamente 

no décimo e décimo quarto que são os aspectos psicológicos da comunicação e 

do aprendizado e do primeiro ao quarto componentes biológicos que abordam a 
respiração, a alimentação, a eliminação de resíduos corporais, assim como 

movimento e posturas corretas. Pode-se até inferir que as EP, em suas respostas, 

nesta pesquisa, não avaliam em primeira instância, o diagnóstico ou a natureza 

da doença.  

Observamos que as SP que as EP consideram como de menor 

complexidade são aquelas em que o cliente é receptivo ao cuidado. A 
cooperatividade e a comunicação do cliente junto às ações de enfermagem 

reduziram a complexidade da situação. 2 O cliente também interage melhor e 

permite que se  compreenda suas necessidades quando recebe apoio da família, 

sendo de grande importância ela se fazer presente. 41, 44 

O entendimento é à base da comunicação cotidiana, através da qual 

exercitamos a capacidade de atribuir o significado das coisas que não são 

articuladas explicitamente, enriquecendo a compreensão da realidade. O 

conhecimento dos mecanismos de comunicação pelos profissionais de saúde, em 

especial os enfermeiros, facilita o desempenho de suas funções, bem como, 

melhora o relacionamento entre os sujeitos envolvidos na assistência à saúde. 81  

O enfermeiro possui também formação pedagógica que promove sua 

interação com o cliente e a família. Observamos que, na relação de ajuda, o 
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enfermeiro emprega tanto de seus conhecimentos gerais de enfermagem e os 

específicos da situação em questão como dos procedimentos técnicos e 

principalmente de si próprio, como instrumento terapêutico. Na relação de ajuda, 
o enfermeiro deve gerar um ambiente favorável, onde o indivíduo sinta 

tranquilidade e confiança para expressar-se, pois, o objetivo da relação de ajuda é 

dar ao indivíduo a possibilidade de identificar, sentir, saber escolher e decidir se 

deve mudar. 88 

Porém, dados apontam que pessoas com deficiência apresentam 

características próprias. Frequentemente, essas características, as tornam vítimas 

de preconceitos ou fator de exclusão da sociedade, umas se auto excluem por se 

acharem inferiores. Outras se isolam das pessoas consideradas normais e 

buscam conviver com outro deficiente semelhante. Deste modo, a limitação 

corporal ou mental pode afetar o comportamento e dar origem a aspectos ora 

atípicos, fortes e adaptativos, ora fracos e pouco funcionais. Em consequência 
destes comportamentos, surgem dificuldades, principalmente de comunicação, e 

apesar das campanhas de educação para melhorar a inclusão dos deficientes, 

estes obstáculos prosseguem e se evidenciam ainda mais na comunicação com 

os clientes com EC. 82 

Perante essas probabilidades, a equipe de enfermagem busca amenizar as 

sensações de desequilíbrio bio-psico-sócio-espirituais apresentadas pelo cliente, 
aumentando sua confiança e autoestima. A relação interpessoal que se dá entre o 

enfermeiro e a pessoa hospitalizada estão pautadas na comunicação entre 

ambos. A comunicação interpessoal se dá através da troca de mensagens 

codificáveis verbal e não verbalmente entre os envolvidos, marcada pela 

informalidade e flexibilidade, como demonstra a situação problema 02, onde 

apesar do cliente não se comunicar verbalmente, o faz por meio de gestos 

carinhosos e de aceitação. 88 

Através de um enfoque compreensivo sobre a mesma questão, pode-se 

assegurar que quando alguém procura ajuda e outra pessoa é capaz de prestar 

auxílio, esse se dispõe profissionalmente a compreender o problema, a auxiliar o 

outro a evoluir pessoalmente no sentido de sua melhor adaptação pessoal, 

através da comunicação, mesmo que seja a não verbal como no caso em 
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questão, pois como neste caso em questão, temos a relação de ajuda. A relação 

de ajuda é aquela em que pelo menos uma das partes procura promover na outra 

o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, o melhor funcionamento e maior 
capacidade de enfrentar a vida. 88 Essa relação possui uma característica muito 

importante, ou seja, o enfermeiro usa sua própria pessoa como instrumento 

terapêutico, através da relação interpessoal, incluindo, também, a capacidade 

individual de interpretar, avaliar e elaborar estratégias de enfrentamento ao 

estresse sofrido seja pelo  cliente com EC e ou familiar. 88, 89 

Pesquisas realizadas revelam que após o nascimento de um filho com EC 

a família precisa adaptar-se a várias condições estressantes que se alteram em 

intensidade e frequência ao longo do tempo. As adaptações dependem dos 

recursos disponíveis, das características familiares e das necessidades do cliente. 

O fato de se sentirem incapazes, a visibilidade da deficiência, os problemas 

emocionais, as dificuldades de comportamento e a fragilidade da saúde do filho 
sobrecarregam os pais. 41,42,43,89  

Um dos principais desafios é lidar com os problemas de forma eficaz e 

conciliar essa tarefa com as exigências da vida cotidiana. Afora as angústias, 

expectativas e a pressão de ver o filho na situação de dependência surgem 

também, a dificuldade em manejar o próprio tempo. A tarefa de cuidar, exercida 
por um longo tempo, pode se tornar uma fonte contínua de estresse. Em virtude 

desses fatos, os pais e ou responsáveis podem ter um risco maior de desenvolver 

distúrbios da saúde física e do bem-estar psíquico, como é o caso dessa mãe 

descrita na situação problema 02. 89 

Em relação ao fato do cliente estudar em uma Escola Municipal em classe 

especial foi um dos pontos apontado pelas EP para o cliente ser considerado de 
menor complexidade, pois ao conviver com outros colegas, aprende a interagir e 

torna-se mais receptivo.   Dados relativos à escolaridade e à inserção na rede 

formal de ensino nas instituições de longa permanência específicas para 

deficientes demonstram que há um percentual grande de analfabetos. Parte 

dessa alta percentagem se explica pela gravidade dos casos, pela falta de 

escolas especializadas para esse tipo de clientela, por uma não garantia efetiva 

da inclusão desse grupo na rede formal de ensino, entre outras. 10 
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A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais que 

asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiências, e sua efetiva integração social, assim como a inserção no referido 
sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas. 58 A 

escolaridade é fundamental para o tratamento, pois auxilia na preservação do 

lado social desses indivíduos. 10 As enfermeiras devem estar na vanguarda dos 

que trabalham pela justiça social e às oportunidades universais para a educação, 

pois essas condições podem ter um impacto positivo sobre a saúde. 57 

Entretanto, apesar das leis estabelecerem os direitos individuais e sociais 

das pessoas com deficiências, ainda se considera impressionante que a 

educação que visa transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que seja o 

conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências 

ao erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. 79 

Em comum com outros países, a provisão de educação especial sofre uma 
transformação considerável em resposta às demandas internacionais para um 

sistema de educação mais equitativo que reconheça a diversidade e pondere 

como as escolas possam responder às necessidades das pessoas que tenham 

sido previamente marginalizadas. Nas últimas décadas foram produzidos 

importantes documentos ressaltando deficiências na prestação da educação 

especial. Estes surgimentos, a maioria de natureza legal, indicaram a mudança 
ambiental como um fator significativo na caminhada para escola inclusiva, muito 

embora, práticas de exclusão como a retirada dos alunos com necessidades 

especiais de classe ou a formação de pequenos grupos com fornecimento de 

currículo diferente de seus pares ainda prossigam, dificultando a acessibilidade de 

pessoas com deficiências. 76 

Na Declaração de Salamanca, que demanda que a educação de pessoas 

com deficiências seja parte integrante do sistema educacional, o Brasil optou por 

um sistema educacional inclusivo onde tem a responsabilidade de assegurar que 

nenhuma pessoa seja discriminada, de reestruturar as escolas de ensino regular, 

de elaborar projetos pedagógicos inclusivo, de implementar propostas e 

atividades diversificadas, de planejar recursos para promoção da acessibilidade 
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nos ambientes e de atender às necessidades educacionais especiais, de forma 

que todas essas pessoas tenham acesso  pleno ao currículo escolar. 26 

Assim, se demonstra que é possível, com base nas disciplinas atuais, 

reconhecer a unidade e a complexidade humana, reunindo e organizando 

conhecimentos dispersos nas ciências da natureza, nas ciências humanas, na 

literatura e na filosofia, e põe em evidência o elo indissolúvel entre a unidade e a 
diversidade de tudo que é humano. 79 
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5.2.2 Situações problema de média complexidade 
Figura 02 – Grupos de elementos destacados pelas EP nas SP de média 

complexidade. 

 
 

 

 

 

 

 

•Média Complexidade

Movimento e 
postura:

• Acamados, com dificuldade de movimento
• Sentam-se na cama ou na cadeira com 
auxílio

• Não deambulam ou deambulam com 
auxílio 

•Locomovem-se por cadeira de rodas

Comportamento e 
comunicação

•Tranquilos
•Alternam com momentos de agitação
•Parcialmente orientados ou desorientados
•Comunicação prejudicada e/ou não falam

Sono e repouso:

• Satisfatório 
• Com uso de medicação

Condição clínica:

•Necessidades individuais não 
preservadas

•Doenças associadas, como:hipertensão, 
hidrocefalia, tuberculose, etc

•Hemodinamicamente estável com 
avaliação da enfermagem

Procedimentos  e 
dependência  da 

enfermagem:

• Dependem parcialmente das 
enfermeiras para o cuidado

• Refeições com auxílio
• Banho e higiene com auxílio 

Situação familiar:

• Recebem visitas esporádicas 
• Apoio familiar total ou fragilizado
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Como exemplo de SP de média complexidade, destacamos abaixo:  

 Situação problema 03: 

MS, sexo masculino, 37 anos, com avaliação de Encefalopatia Crônica da 

Infância e Hidrocefalia. Cliente hipertenso, responsivo, verbaliza, gosta de jogar 

beijos, se alimenta e toma banho com auxílio, não deambula, não controla 

esfíncteres, apresenta falta de coordenação motora, locomove-se em cadeira de 

rodas, realizou cirurgia para retirada de cálculos localizados no rins e  uretra, 

estando  com cistostomia e acesso venoso periférico em MSD fluindo soro 
fisiológico a 0,9%, sendo dependente para atividades de vida diária. Recebe 

visitas frequentes de sua mãe, sendo percebível o vínculo familiar muito forte em 

ambas as partes. 

 

Os EP apontam como de média a complexidade do cliente, pois apesar de 

necessitar mais de ajuda da enfermagem e expor doenças associadas, 

apresentam pontos positivos como a facilidade na comunicação, não estar em 

condições graves de saúde, além do apoio familiar.  
“Considerei de média complexidade porque ele depende da Enfermagem 

sem, contudo, estar em condições graves de saúde”. (EP1) 

“Paciente parcialmente dependente para a realização das atividades de 

autocuidado, pois embora verbalize, necessita de auxílio para alimentar-se e 

manter higiene”. (EP2) 

“Depende parcialmente da enfermagem e recebe apoio familiar”. (EP3) 

Ao ponderar sobre o grau de complexidade das situações, é preciso ter em 

mente que a receptividade, a interação e o apoio familiar que recebe da mãe e 

conforme  aponta as necessidades básicas destacadas por Virgínia Henderson, 

especificamente  no décimo aspecto psicológico da comunicação, mais uma vez 

influenciaram de forma positiva na avaliação.  

Entretanto, também  pode-se dizer que, para as EP, uma SP compreendida 

como de grau “médio”, pensando de forma organizacional tem como 

complexidade, não só a atenção de um pós-operatório com uso de cistostomia, 
uma punção venosa periférica ou a dependência para os cuidados básicos de 

alimentação e higiene, entretanto mas também por apresentar outras doenças 
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associadas como hidrocefalia e hipertensão, sendo estas decorrentes da doença 

crônica.  Essas outras necessidades que contribuíram para que lhe atribuíssem 

um grau médio estão inseridas nos sete primeiros componentes das 
necessidades fisiológicas de Virgínia Henderson. 

A hidrocefalia, a falta de coordenação motora/dependência e outras 

doenças associadas, em geral aumentam as deficiências funcionais, elevando o 

grau de complexidade do cliente.  

O imperativo da complexidade é o de pensar de forma organizacional, onde 

foi considerado além, das doenças associadas do cliente, mas o de compreender 

que a organização não se resume a alguns princípios de ordem. Observamos que 

a organização do planejamento de enfermagem deve ser realizada a partir de 

onde emergem os problemas relativos a uma dada situação de enfermagem, uma 

vez que, não tem como estabelecer regras nas ações profissionais dos cuidados 

de enfermagem em função do bem estar do cliente. 80 

Hoje em dia, as doenças crônicas e incapacitantes como a EC, integram-se 

para a rede básica de saúde um grande desafio, pois estas estão adaptadas 

tecnologicamente para o cuidado e solução de casos agudos. Deste modo, há a 

necessidade de se conhecer esta população em suas incapacidades, tendo em 

vista o tratamento do cliente de forma mais específica e global. Atualmente a 

preocupação se dá não apenas no tratar estas incapacidades, além disso, 
prevenir, adiar, minimizar e restringir, por intermédio de diversas intervenções. 90  

Em virtude disso, nas últimas décadas com o investimento em pesquisas e 

o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e tratamento, tem 

proporcionado um aumento da expectativa de vida de clientes com deficiências 

até mesmo graves, contudo este aumento de sobrevida vem acompanhado de um 

significativo aumento no número de incapacidades, que interferem na 

reintegração plena da pessoa à sua família, lar, atividades domiciliares e de 

trabalho, como no caso do cliente da situação problema 03, que apesar de 

receptivo, possui outras doenças associadas à EC, restringindo-o  ao leito. 90  

  
Entretanto, neste caso, o forte vínculo familiar com a mãe favorece ao 

cliente, uma vez que o torna mais receptivo e feliz. A família é uma força social 

que tem influência na deliberação do comportamento humano e na formação da 
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personalidade. Pode ser definida como uma unidade social significativa inserida 

na comunidade imediata e na sociedade mais ampla. É interdependente, ou seja, 

os relacionamentos constituídos entre os familiares influenciam uns aos outros e 
toda mudança advinda nesse sentido irá desempenhar influência em cada 

membro individualmente ou no sistema como um todo. 84 

Por outro lado, em 1998 foi publicado um artigo assegurando que não 

existe influência dos pais sobre o desenvolvimento das crianças. Esse periódico 

internacional, deu origem a uma nova onda de pesquisas sobre a família, iniciada 

com uma grande conferência, em 1999, patrocinada pela Robert Wood Johnson 

Foundation, uma fundação cuja missão é melhorar os cuidados necessários e a 

saúde de todos os americanos e pelo National Institute of Child Health and 

Human Development (NICHD), um Instituto que faz parte do Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, cujos objetivos são  a redução 

das mortes infantis; melhorar a saúde das mulheres, homens e famílias; 
compreender melhor o processo reprodutivo e de fertilidade; aprender sobre o 

crescimento e desenvolvimento humano; examinar, prevenir e tratar problemas 

como defeitos de nascimento, deficiência intelectual e deficiências de 

desenvolvimento. Visa também melhorar a vida e proporcionar o bem-estar das 

pessoas através de pesquisas, garantindo que cada pessoa tenha a chance de 

nascer com saúde, que todas as crianças e mulheres que sofrem com os efeitos 
nocivos dos processos reprodutivos tenham a oportunidade de alcançar o seu 

pleno potencial para uma vida saudável e produtiva, livre de doenças ou 

deficiências. 84, 91 

O intuito dessas duas Instituições é demonstrar que, realmente a família 

exerce fundamental influência sobre o desenvolvimento da criança e os perigos 

de se considerar aspectos muito específicos quando se trabalha com questões 

familiares. 84, 91 

Desde então, diversos artigos e livros foram publicados, na tentativa de 

elucidar áreas significativas das relações entre pais e filhos. Até mesmo, em 

relação aos estudos que asseguram que as diferenças genéticas são mais 

influentes no desenvolvimento do que as familiares, pesquisas corroboram que 

existem ganhos em relação ao desempenho intelectual nas crianças adotadas, e 
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que elas têm melhor rendimento escolar e melhores condições na vida adulta do 

que as não adotadas que vivem nas mesmas circunstâncias. 84 

Deste modo, entendemos ser necessário que a família estabeleça 
conhecimentos sobre as necessidades especiais de seus filhos, bem como 

construir padrões de enfrentamento dos sentimentos e das necessidades de cada 

membro e do grupo como um todo, na tomada de decisões e na procura dos 

recursos para o seu bem estar. Relações interpessoais saudáveis e respeitosas 

levam a uma maior eficiência no alcance de seus objetivos. Dessa forma, se torna 

indispensável uma conscientização dos pais acerca de todo esse processo, 

estabelecendo uma comunicação mais eficaz e a formação de alianças com os 

profissionais. 41 

Os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, precisam 

desenvolver a capacidade de compreender toda a complexidade do ser família da 

pessoa com deficiência, procurando fortalecer e facilitar o vínculo afetivo desde o 

nascimento, além de estimular e capacitar a família, a fim de possibilitar o 

crescimento e desenvolvimento desse familiar, além de auxiliar no processo de 

comunicação. 43 

De certo modo, a comunicação (verbal ou não verbal) torna-se um fator 

importante durante todo o processo de cuidar do cliente hospitalizado, onde há 
muita proximidade e o “toque.” A orientação ao cliente sobre todo procedimento 

que será efetuado, assim como tudo que estiver acontecendo ao seu redor 

(ambiente e ações envolvidas), propicia a enfermeira em compreender seus 

sentimentos expectativas e angústias, a fim de identificar as necessidades a 

serem atendidas. 2 

As diversas formas de se  expressar do ser humano também são essências 
para a “arte de cuidar “[assistência de enfermagem], assim como, para manter 

uma boa qualidade no cuidado, uma vez que estão vinculadas às formas de 

demonstrar afeto, de estar presente por inteiro e de valorizar o outro. 92   

A enfermagem que o indivíduo necessita é afetada pela idade, os 

antecedentes culturais, o equilíbrio emocional, e a sua capacidade física e 

intelectual. Esse conjunto de fatores deve ser levado em consideração na 

avaliação da enfermeira sobre as necessidades de ajuda do cliente. 57 
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Através da comunicação estabelecida com o cliente, a enfermeira pode vê-

lo como ser holístico, e compreender sua visão de mundo, isto é, seu modo de 

pensar, sentir e agir. Desse modo, poderá entender as necessidades do cliente e, 
assim, prestar assistência adequada, minimizando seu sofrimento. Nesse 

processo, a comunicação ocupa espaço insubstituível e se ela não é efetiva esta 

assistência torna-se falha.  

 

 Situação problema 04  

CHSS, sexo masculino, 24 anos, com avaliação de Encefalopatia Crônica da 

Infância, Quadriparesia Espática, Oligofrenia Severa, Distúrbio de 
comportamento. Cliente desorientado, não fala, é tranquilo na maior parte do 

tempo, porém alterna com momentos de agitação, algumas vezes morde as 

mãos, deambula na ponta dos pés descoordenadamente, tendo histórico de B.K 

(tuberculose).  Segura na mamadeira e bebe sozinho, porém alimenta-se, toma 

banho e veste-se com auxílio, não tendo controle dos esfíncteres. O cliente é 

dependente para atividades de vida diária. O adolescente recebia assistência 

familiar por parte de sua mãe com visitas oscilantes, a mesma verbalizava não 

saber do paradeiro do genitor. Com o falecimento da mãe que se deu em 

16/06/2002, o pai passou a fazer visitas esporádicas, acrescentando que não 

fizera antes por não saber do endereço, alegando que sua ex esposa nunca o 

informou, para que pudesse desempenhar seu papel de pai.  

 

Nas respostas dos EP, encontramos referência à dependência dos 

cuidados de enfermagem e a situação familiar mais uma vez influenciando na 

classificação. Segue adiante as principais: 
 “Segura na mamadeira e bebe sozinho, deambula, entretanto, alimenta-se, 

toma banho e veste-se com auxílio, não tendo controle dos esfíncteres, além das 

visitas oscilantes da mãe”. (EP4)  

“Paciente possui relativa dependência e apoio familiar fragilizado, que 

compromete o manejo  do paciente a longo prazo”. (EP2) 

A alimentação, os leitos, a roupa de cama, o repouso, a higiene pessoal  do 

indivíduo, o contato social, entre outras,  são aspectos considerados essenciais  
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que  influenciam nos cuidados do cliente e que corroboram com as declarações 

dos EP e também estão presentes  nos  nove componentes das necessidades 

fisiológicas de Virgínia Henderson, assim como no décimo aspecto psicológico da 
comunicação, pois o cliente não fala. 93 

Estes dados revelam ainda, que na maior parte dos casos a mãe é a 

principal presença na vida do cliente, entretanto, esses vínculos poderiam ser 

mais bem trabalhados durante o processo diagnóstico e consequentemente 

minimizadas as ansiedades e desestruturações familiares, as quais 

frequentemente estão presentes neste contexto. Vimos também que a perda das 

referências familiares pode estar relacionada às vulnerabilidades existentes no 

contexto familiar, como no caso dessa mãe que não informou ao pai o endereço 

para impedi-lo de realizar visitas ao filho. 10 

Como consequência do impacto frente à realidade de um filho com EC, o 

vínculo pais-filhos pode ser severamente comprometido, necessitando de uma 
organização familiar diante da situação. O diagnóstico da doença do filho, a 

exigência nas modificações familiares, pode acabar se tornando também um fator 

desagregador entre casais que já tenham uma relação fragilizada. 41 

Deste modo, ao considerar todo o conjunto no qual a família da pessoa 

com algum tipo de deficiência está inserida, neste caso em questão as com EC, 

em geral a mãe é a que exigirá maior atenção, uma vez que, culturalmente, a 
mulher ainda é detentora dos cuidados domésticos e maternos, sendo atribuída a 

ela a total responsabilidade pelo cuidado ao filho. 41 

Todavia, estudos demonstram que essa situação, ganha maiores  

proporções quando esse filho nasce com necessidades especiais, afetando de 

maneira drástica o contexto familiar gerando conflitos, medos, incertezas e 

dúvidas. Os pais, ao receberem a notícia sobre o nascimento de um filho com 

uma deficiência ou um possível atraso no desenvolvimento, enfrentam períodos 

difíceis no casamento, principalmente no que se refere às interações entre pai, 

mãe e filhos, devido ao estresse emocional que surge. 42, 43 

Estes indicadores nos levam a concluir que desde o momento da admissão 

hospitalar, se deve começar a agir junto às pessoas relacionadas ao cliente, no 

sentido de se identificar formas de suporte que poderiam mudar o curso da vida 
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institucional dos mesmos.  Destacamos aqui a importância de valorizar esses 

familiares e incentiva-los a procurar ajuda profissional, além de preservarem o 

contato com seus filhos e ou parentes institucionalizados. 10  

A enfermeira poderá servir de instrumento para encontrar, aproximar um 

familiar ou amigo que o cliente necessita, tornando-se inevitavelmente uma 

intérprete, e a tal ponto que procura intermediar relações interpessoais com as 

quais o cliente se sinta feliz, assim como, de procurar promover seu completo 

bem estar. 57 

Outro ponto abordado é o da citação abaixo onde o EP destaca o fato do 

cliente morder as mãos, e considera não como um ato de  auto agressão, mas 

como algo que ele não consegue controlar. 
“Considerei de média complexidade porque o cliente precisa mais de ajuda 

da enfermagem. Não é totalmente dependente da Enfermagem. Morder as mãos, 

não é auto agressividade neste caso, mas um ato incontrolável ...” (EP1) 

Comparando a complexidade das situações de enfermagem a esse 

princípio, pode-se perceber o cliente como um todo situacional, onde a agitação e 

o morder as mãos impõe, em certas circunstâncias, que a enfermeira avalie 

alguns aspectos em relação às “partes” de seu plano de atuação para dar conta 

de suas atribuições frente a essa situação de enfermagem compreendida em sua 

totalidade, pois o todo é mais do que a soma das partes, visto que o cliente é 
tranquilo na maior parte do tempo e em seu nível surgem não só uma macro 

unidade, mas também emergências, que são qualidades/propriedades novas. 80 

A mente (psique) e o soma (corpo) são interdependentes e inseparáveis,  a 

suposta doença “mental” afeta o soma, assim como a doença “física” afeta a 

mente. Em relação à saúde, toda emoção tem sua expressão no físico ou a 

manifestação física é interpretada como emoção. Sinais e sintomas como a 

alteração no ritmo cardíaco, no ritmo respiratório, o rubor facial ou até mesmo o 

morder as mãos, são interpretados como causados pela emoção, que gera uma 

variação física. Essa variação física causa uma agitação, entretanto se as 

emoções estão ligadas ás alterações físicas, entende-se que algumas dessas 

reações podem ser saudáveis para o indivíduo ao passo que outras serão 
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negativas. É necessário que a enfermeira dê uma maior atenção a esse cliente, 

nesta função tão complexa, individual e ligada intimamente à emoção. 57 

Essa agitação que o leva a se morder, também pode ser observada  
através da deambulação, que nesse caso é realizada na ponta dos pés. O andar 

é uma das principais habilidades para a pessoa e promulga liberdade e 

autonomia. Qualquer fator que comprometa o sistema neurológico ou 

musculoesquelético seja por uma doença ou lesão, pode alterar o padrão normal 

de deambulação, por isso a avaliação da marcha é importante, pois, entre os 

diversos benefícios que traz, está o de detectar alterações para que a partir daí se 

faça a intervenção necessária. 94 

A marcha humana é um movimento complexo que incide na transferência 

de peso de uma perna para a outra suavemente, enquanto se apoia mantendo o 

equilíbrio. Na atividade prática da marcha é necessária uma  sequência repetitiva 

de movimentos dos membros inferiores que move o corpo para frente, ao mesmo 
tempo que mantém a estabilidade no apoio, de forma   alternada, provendo 

suporte e propulsão para as duas pernas, onde pelo menos um pé está em 

contato com o solo todo o tempo. O conjunto de movimentos corporais se 

reproduz de forma cíclica e os membros invertem os seus papéis a cada passo, 

num ritmo harmonioso, entretanto na EC há um descontrole desses movimentos, 

ocasionados pela espasticidade. 95 

A espasticidade consequente da EC dificulta o cumprimento de uma 

marcha normal, podendo ser definida como aumento na tensão do músculo 

quando ele é passivamente alongado, ocasionado por um exagero do reflexo de 

estiramento muscular. A espasticidade pode afetar de forma adversa o 

desenvolvimento motor, ocasionando posturas e padrões de movimentos 

diferentes do habitual, deformidades musculoesqueléticas e atrasos na aquisição 

das habilidades motoras, dentre os quais estão o sentar-se, o engatinhar, o ficar 

em pé e o caminhar. 96 

As pessoas com EC espástica, em geral possuem uma marcha ceifante, 

traçando com o membro inferior comprometido um semicírculo ou movimento de 

circundação, já que tem dificuldade para flexionar quadril, joelho e realizar 

dorsiflexão com o pé, em razão da hipertonia extensora no membro inferior e do 
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movimento de circundação, o pé toca o solo com a borda lateral e ponta, como é 

o caso do cliente da situação problema 04. 95 

Segundo dados do censo do IBGE, 7% da população brasileira apresentam 
algum grau de deficiência motora que interfere na vida cotidiana. Em clientes 

hospitalizados espera-se encontrar frequências mais altas de incapacidades 

devido à própria necessidade de internação. 29 A EC está inclusa nesta 

estatística, pois é a doença mais estudada nos laboratórios de marcha por causar 

deformidades, comprometendo o comportamento normal da pessoa. O tratamento 

deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, sendo iniciado o mais precoce 

possível.  94 
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5.2.3 Situações problema de maior complexidade 

Figura 03 – Grupos de elementos destacados pelas EP nas SP de maior 

complexidade. 

 
 

 

 

•Maior complexidade

Movimento e postura:

•Acamados, com dificuldade de 
movimento

•Não sentam
•Não deambulam
•Deformidade em  membros

Comportamento e 
comunicação

• Confusos, desorientados
• Agitados, agressivos
• Necessitam de constante vigilância
• Não falam, comunicação prejudicada

Sono e repouso

• Insatisfatório 
•Com uso de medicação

Condição clínica:

• Doenças associadas como: hipertensão, 
tuberculose, obesidade, dispnéia

• Deficiência visual ou auditiva associada
• Hemodinamicamente instável 

Procedimentos e 
dependência da 

enfermagem:

• Necessitam de múltiplos cuidados  de 
enfermagem e outros profissionais

• Refeições, banho e higiene com auxílio
• Com acesso venoso,  cistostomia
• Dependem totalmente das enfermeiras

Situação familiar: 

• A maioria não possuem vínculo familiar, 
constatando abandono
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Como exemplo de SP de maior complexidade, destacamos abaixo:  
 

 Situação problema 05 

LVS, sexo feminino, 35 anos, com avaliação de Encefalopatia Crônica da 
Infância, Oligofrenia Severa e Epilepsia. Cliente confusa, desorientada, acamada, 

apresenta deformidade dos membros superiores e inferiores com semi flexão dos 

joelhos e luxação dos quadris, escoliose lombar severa, não fala, não deambula, 

apresenta constante dispneia, dificuldades para se alimentar necessitando ser 

dada em porções bem pequenas, toma banho com auxílio, não tem controle dos 

esfíncteres, sendo totalmente dependente para atividades de vida diária. A 
cliente supracitada não recebe visitas por parte de seus familiares visto que os 

mesmos constam como desaparecidos, não se tendo informações que levassem 

a seu paradeiro. 

 

Essa SP, assim descrita, é classificada pelos EP como de maior 

complexidade. Alguns fatores intervenientes merecem destaque, posto que já 

sejam, por si, indicativos de elementos de complexidade, a exemplo de: tratar-se 

de uma cliente acamada, apresentar deformidades dos membros superiores e 

inferiores, luxação dos quadris, semi flexão dos joelhos, escoliose lombar severa, 

necessitando de mudança de decúbito permanente devido a impossibilidade de 
se movimentar por conta própria e observação constante do padrão respiratório 

devido à dispneia.  
“Considerei de alta complexidade porque ela tem muitas necessidades e 

depende totalmente da Enfermagem”. (EP1) 

 “Paciente muito dependente da enfermagem para desempenhar atividades 

de autocuidado, inspira cuidados de monitorização devido à dispneia”.  (EP2) 

“Apresenta muitas necessidades, não possuí vínculo familiar, dependendo 

totalmente da enfermagem” (EP3) 

“A paciente não fala, não deambula, não controla esfíncteres, apresenta 

constante dispneia, dificuldades para se alimentar, toma banho com auxílio, não 

tem controle dos esfíncteres, sendo totalmente dependente para atividades de 

vida diárias, além de  não receber visitas por parte de seus familiares”. (EP4) 
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Podemos observar, antes de tudo, que as situações, aqui descritas, 

caracterizam-se por um maior grau de complexidade, não só pelas causas das 

afecções clínicas, ou porque estejam ligadas aos sinais e sintomas de uma 
doença, mas porque abrangem aspectos que transcendem o que se pode 

perceber, o que conhecemos ou vivenciamos em qualquer momento da vida, 

como a falta de vínculo afetivo familiar. 

A complexidade surge no meio das dificuldades, como incerteza e não 

como clareza e como resposta. Nessa tentativa de alcançar respostas para o que 

se considera complexidade, destacamos a capacidade de agir (competência) nas 

situações inesperadas. Essa capacidade de agir está relacionada à constante 

análise de uma SP, pela enfermeira, ante os problemas que podem surgir a cada 

instante, às vezes, inesperadamente, principalmente nesse caso onde a cliente 

apresenta diversos agravos. A complexidade atrai a estratégia e somente através 

da estratégia poderemos avançar no certo e no aleatório. 78  
As dificuldades apresentadas levam a cliente a uma dependência total da 

enfermagem na realização dos cuidados básicos e abrangem todas as catorze 

necessidades do atendimento básico de enfermagem destacadas por Virgínia 

Henderson. 

A enfermeira deve conhecer os princípios da física que tratam do equilíbrio 

e alinhamento do corpo e de como aplicá-los para a cliente manter-se em uma 
posição na cama que lhe favoreça. É de responsabilidade da enfermeira verificar 

que nenhum cliente permaneça em uma só posição por muito tempo, pois o 

indivíduo que é confuso, desorientado, não fala e, além disso, possui limitações 

físicas como é o caso em questão, não pode se movimentar e tão pouco 

expressar seu desconforto. 57 

Estudos comprovam que, quanto maior a gravidade do comprometimento 

neuromotor, maior será a presença de fatores limitantes que podem restringir a 

capacidade funcional de pessoas com EC. Esses fatores incluem não só 

características intrínsecas, além disso, aspectos extrínsecos (fatores ambientais), 

restringindo as possibilidades funcionais desses clientes e aumentando as 

situações de desvantagem no desempenho de atividades diárias, como nesta SP, 

onde além de ser acamada, a cliente ainda apresenta graves deformidades. 68, 96 
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O movimento é essencial para a independência do indivíduo, para que ele 

possa conhecer, explorar e dominar o meio ambiente. Na EC, a espasticidade é 

secundária a fenômenos neurofisiológicos e desencadeia alterações no sistema 
musculoesquelético. A lesão no neurônio motor superior gera a anormalidade no 

tônus muscular, na sensibilidade, na percepção, nos reflexos primitivos, profundos 

e controle motor e/ou postural. Secundariamente acontecem alterações nas 

propriedades biomecânicas do músculo, tecido conjuntivo e ossos, com alteração 

na relação entre crescimento ósseo e muscular. Então, com o crescimento, vem à 

cronicidade e manutenção de posturas inadequadas, sobrevindo às contraturas e 

deformidades estruturadas, restringindo o movimento e aumentando o risco de 

úlcera por pressão. 68  

Podemos definir a úlcera por pressão como qualquer lesão causada por 

uma pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção que podem derivar em morte 

tecidual, localizada com mais frequência na região das proeminências ósseas, 
que afora  ocasionar dano tissular, pode gerar inúmeras complicações e agravar o 

estado clínico de pessoas com restrição na mobilização do corpo. Embora seja 

um tema de grande atenção no âmbito do cuidado de enfermagem, estudos 

mostram que a incidência e prevalência mundial continuam elevadas, fato que 

demonstra a necessidade de novas pesquisas com vistas a aprimorar medidas 

preventivas e terapêuticas. 97, 98 

A úlcera por pressão, tanto em clientes que recebem cuidados domiciliar 

bem como aqueles em instituições hospitalares, ainda é considerada um 

problema grave, especialmente em pessoas idosas e ou com doenças crônico 

degenerativas, além de se caracterizar um problema importante no processo de 

atenção à saúde e de enfermagem, por afetar a qualidade de vida, prolongar o 
tempo de internação, além de aumentar os custos. Segundo o documento Safe 

Practices for Better Healthcare: a Consensus Report do National Quality Forum de 

2003, a estimativa do risco de um determinado cliente desenvolver uma úlcera por 

pressão, na admissão e no tempo de internação, inclui-se entre as 30 práticas 

seguras a serem aplicadas universalmente na atenção à saúde. A ocorrência de 

úlcera por pressão em pessoas hospitalizadas procede da interação de diversos 
fatores relativos ao próprio cliente, ao ambiente e aos processos assistenciais. 97  
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No Brasil, estudos realizados em unidade de terapia intensiva estimaram 

incidências de úlcera por pressão de 10,62% a 62,5%. Em clinica médica, a 

incidência estimada foi de 42,6% e em unidades cirúrgicas de 39,5%. 97, 99 

Já na literatura internacional estudos apontam que em terapia intensiva, as 

incidências de úlcera por pressão apresentam variação de 1% a 56%; enquanto 

em instituições com atendimento a clientes acamados, hospitais gerais e 

unidades cirúrgicas, a incidência varia de 2% a 29,5%. Entretanto, foi 

demonstrado também que a introdução de protocolos de prevenção de úlcera por 

pressão e de programas educativos diminui sua incidência. Em hospital de longa 

permanência, após intervenção educativa a incidência foi reduzida de 23% para 

5%, e em unidade de ortopedia, de 55% para 29%. 97, 100   

Para essa clientela que se encontra acamada, a prevenção de úlcera por 

pressão é um fator importante e deve contar com o auxílio da equipe de 

enfermagem para a realização da mudança de decúbito. A enfermeira deve 
perceber o valor dessa medida e empregar todos os esforços para promover aos 

clientes, esses e outros recursos mecânicos destinados aqueles cuja doença os 

faz propensos a escaras de decúbito. 57 

A enfermeira pode trabalhar com o apoio de outros profissionais da equipe 

multidisciplinar, como o fisioterapeuta na solução de problemas mais complexos 

sobre a mecânica do corpo, assim o seu encargo se torna mais fácil. O 
fisioterapeuta poderá iniciar um plano terapêutico em parceria com a enfermeira 

no auxílio a esse cliente, não só em relação às deformidades e dificuldades de 

movimentos, mas também em relação à dispneia, com a realização de exercícios 

respiratórios. 57 

A manutenção de posições corretas, quando o cliente se acha em pé, 

assentada ou deitada, as quais permitam uma boa expansão do tórax e 

movimentação livre dos músculos da respiração, devem ser aplicadas aos 

clientes com dispneia. Os clientes com EC necessitam ser mantidos em 

determinadas posições devido às deformidades apresentadas, portanto a 

indicação da cama mais conveniente, assim como, determinar o uso de 

travesseiros, almofadas e rolos, para mantê-los em posições mais próprias para 

uma respiração normal. Estas medidas estão inseridas na primeira e quarta 
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necessidades básicas de Henderson orientados para respirar normalmente e 

manter posturas desejáveis. 57, 101 

A enfermeira deve estar atenta também para os sinais de obstrução das 
vias aéreas do cliente e preparada para em determinadas circunstancias utilizar a 

cânula ou o cateter, a fim de desobstruí-las, se necessário. Quando há acúmulo 

de secreção no trato respiratório, deverá atuar de modo a remover e/ou facilitar a 

eliminação dessa secreção, com a finalidade de facilitar a passagem de ar pelas 

vias respiratórias e promover a troca gasosa. Pondera-se que este conjunto de 

ações representa o mínimo de cuidados a serem dispensados a esses clientes, 

cabendo à enfermeira o encargo de avaliar a necessidade de acrescentar outras 

ações que atendam às demandas específicas dos clientes, estando inserida na 

primeira necessidade fisiológica de Henderson. 101 

Quanto ao fato dessas famílias serem fundamentalmente abaladas em sua 

qualidade de vida levando ao abandono, traz uma reflexão que deve ser levada 
em consideração. Uma pesquisa sobre famílias com filhos deficientes, delineia os 

conflitos presentes nos vínculos e os indicadores de risco nessas famílias. 

Apontam que os conflitos familiares não aparecem em resultado direto da 

deficiência, mas em função das possibilidades dessa família adaptar-se ou não a 

essa situação. Assim, concluem que essa visão do senso comum de que um filho 

ou familiar com EC irá, necessariamente, produzir conflitos na família não tem 
comprovação em pesquisas. Famílias com clientes deficientes são uma 

população de risco, mas isso não quer dizer que esse risco irá concretizar-se. 84 

Entretanto, outro estudo realizado em instituições específicas para pessoas 

com deficiência no que diz respeito aos cuidados que estes demandam e aos 

motivos que conduziram ao abrigamento, constatou que a falta de recursos 

materiais da família ou do responsável aparece enquanto um importante fator. Em 

abrigos específicos com 52 casos analisados, os dados mostraram que 46,4% 

relatam que as dificuldades materiais haviam motivado o abrigamento. Nos 

abrigos mistos este percentual foi de 32,8%. Revelou também, que a maior parte 

contava com seus familiares no momento da entrada nesse sistema, sendo 75,9% 

nos abrigos específicos e 73,8% nos abrigos mistos, porém, para muitos, este elo 

foi sendo perdido ao longo de sua trajetória institucional.  10 
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Demonstrou ainda, através de buscas nos prontuários sobre as indicações 

de pessoas que faziam parte da vida desses deficientes ao dar entrada no 

primeiro abrigo, e ao ingressarem no abrigo atual, bem como o registro de 
referências nos últimos seis meses da data da pesquisa, que 15,2% dessas 

pessoas com deficiência nos abrigos específicos não contavam com ninguém na 

época da primeira entrada no sistema. Em seguida, constatamos que este 

percentual dobrou para 30,4% quando consideramos a entrada no abrigo atual. 

Essa proporção sofreu ainda um aumento de cerca de 10% nos últimos seis 

meses. Isso significa que um terço (33%) dessa clientela haviam perdido as 

referências familiares que tinham ao ingressar nesse processo de entrada e saída 

do sistema de abrigamento. 10 

Em essência o que estes dados revelam é que para um terço da população 

de pessoas com deficiência, incluindo os com EC que se encontram em abrigos 

específicos, seu universo se reduz à instituição. Denota também que seu destino 
vai se firmando como um candidato ao confinamento institucional permanente. 

Esses dados vêm de encontro com os encontrados nessa pesquisa e confirmados 

pelo relato da situação problema 05. 10, 96  

 

 Situação problema 06 

GSG, sexo feminino, 30 anos de idade cronológica com avaliação de 

Encefalopatia Crônica da Infância, Oligofrenia profunda e deficiência visual. 
Cliente confusa, desorientada, não é receptiva ao toque, retira toda a roupa 

chegando a rasgar, não aceita bem comida salgada, dando preferência à 

mamadeira doce (mingau, sustagem ...), joga longe tudo que está ao seu 

alcance, não fala, não deambula, se alimenta, toma banho e veste-se com 

auxílio, apresenta dificuldades em conciliar o sono, necessitando de medicação, 

sendo totalmente dependente para atividades de vida diária. Recebia assistência 
familiar por parte de sua mãe sempre queixosa da situação financeira, porém a 

última visita feita pela mesma foi em 25/04/99, não mais dando noticias, 

permanecendo a situação inalterada. 
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A cliente GSG apresenta-se na SP 06 com vários problemas de 

enfermagem. As falas descritas chamam a atenção para a total dependência que 

a cliente tem da enfermagem devido a sua maior complexidade. 
“De maior complexidade porque o quadro dele sugere uma maior 

necessidade de cuidados de enfermagem” (EP1) 

“Paciente dependente da enfermagem para desempenhar atividades de 

autocuidado e possui risco de lesão”. (EP2) 

A essência da enfermagem, como ela é conceituada, confirma a ideia de 

que quanto maior a dependência da enfermagem para atividades de autocuidado, 

maior será o grau de complexidade, como demonstrado nesta situação. 

A enfermagem tem suas raízes nas necessidades da humanidade e está 

fundamentada no ideal de servir. Seu objeto não é apenas a cura dos enfermos e 

feridos, mas proporcionar saúde e bem estar, repouso e conforto para a mente e 

para o corpo, abrigar, alimentar, proteger e auxiliar todos os desamparados ou 
deficientes, crianças, jovens, ou velhos. Seu objetivo é a prevenção da doença e 

a preservação da saúde. Logo, a enfermagem se torna vinculada a todos os 

outros serviços sociais que lutam pela prevenção e pela preservação da vida. A 

enfermeira descobre-se não somente preocupada com o atendimento de um 

indivíduo, mas com a qualidade de vida das pessoas. 55  

A próxima fala dos EP afora considerar a dependência para as atividades 
de auto cuidado, demonstra também preocupação da cliente jogar longe tudo que 

está ao seu alcance, correndo risco de ferir a si mesma ou a outra pessoa, além 

do sono e repouso comprometidos. As necessidades afetadas destacadas por 

Virgínia Henderson e categorizadas nesse caso são todas as catorze listadas, 

pois fica evidente a total precisão de assistência à cliente nas atividades 

essenciais para a manutenção da saúde. 
 “Prefere a mamadeira doce, joga longe tudo que está ao seu alcance, não 

fala, não anda, se alimenta, toma banho e veste-se com auxílio, apresenta 

dificuldades em conciliar o sono, sendo totalmente dependente para atividades de 

vida diária”. (EP4) 

A enfermeira deve servir como substituta para tudo o que faltar ao cliente 

de forma a torna-lo “completo”, “total”, ou “independente”, na medida do possível, 
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levando em consideração a sua disponibilidade de força física, o seu desejo ou  a 

sua capacidade de adquirir conhecimento para a aquisição de boa saúde. A 

profissional em questão “entra na pele” para entender melhor as necessidades do 
cliente e assim, traçar medidas que irão de encontro ao preenchimento dessas 

necessidades. 55 

O indivíduo que está em plena saúde é livre para manter o controle do 

ambiente em que vive ou modifica-lo quando sentir que haja algum perigo, 

entretanto a doença pode priva-lo desta liberdade. Para o cliente confuso, 

desorientado, em delírio ou psicótico, a proteção com relação aos perigos que o 

cercam, pode se tornar um problema bem complexo, uma vez que ele não possui 

consciência ou controle do que faz. 57 

Como no caso da SP 06, onde a cliente ao jogar objetos que consegue 

alcançar (pacote de fralda, talco, objetos que retira do bolso ou mesmo da mão de 

visitas), oferece perigo para os outros clientes que estão no leito ao lado, para a 
equipe, visitas, ou até para si mesma. Proporcionar meios de proteção ao cliente 

deve ocupar lugar de destaque entre os cuidados básicos de enfermagem. 57 

Pesquisas realizadas em instituições especializadas afirmam que a partir 

do momento que pessoas com deficiência deram entrada passaram a 

experimentar uma sobrecarga emocional que não pode ser minimizada, devido a 

duas situações consideradas muito estressantes: privação da convivência com 
seus familiares e/ou cuidadores e a adaptação às regras que regem a vida 

institucional. 10, 96  

Várias são as dificuldades experimentadas pelos deficientes no período de 

adaptação à vida institucional. Frequentemente ocorrem sinais como choro 

intenso e/ou contínuo, retraimento social, comportamentos de agressividade e 

agitação, descreve o quão podem ser múltiplos e graves os prejuízos para o 

desenvolvimento biopsicossocial, sobretudo quando a institucionalização ocorre 

por um tempo demasiadamente longo, como é o caso em questão abordado. 96,102  

Um estudo demonstrou que há um atraso no desenvolvimento percepto 

motor de pessoas com deficiência institucionalizadas comparadas as não 

institucionalizadas. A superioridade das não institucionalizadas poderia estar 

relacionada à segurança emocional e material resultante da presença de 
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familiares e de um ambiente estimulador, o que parece ser mais uma condição 

necessária para um bom desenvolvimento percepto motor e para a aprendizagem 

desses sujeitos. 103 

Por outro lado, foi apontado o efeito do ambiente social no perfil funcional 

de crianças com EC de comprometimento moderado, especialmente nas áreas de 

autocuidado e de função social. 6  Entretanto, outro estudo demonstra que apesar 

das crianças estarem em situações de abrigo susceptíveis a fatores do ambiente 

social e stress, a área de função social foi a que teve maior peso na maioria dos 

casos, mesmo nos casos mais graves de EC. 102  

Os ensinamentos sobre meios de segurança também devem fazer parte do 

currículo de toda enfermeira. Quanto melhor for o serviço de enfermagem 

oferecido ao cliente, tanto menores serão as medidas necessárias de coerção 

física, que causam tensão e stress, e que na medida do possível deverá ser 

evitada. 57 

Outro problema da cliente listado é a atividade de sono e repouso alterado. 

O sono é um dos mistérios da vida e o indivíduo tem como necessário e certo até 

o dia em que fica impedido deste ato natural dos sentidos. A impossibilidade de 

repousar e dormir são uma das causas, assim como, uma manifestação de 

doença.  A dependência de medicamentos para dormir, se torna aceitáveis para 

muitas pessoas que se encontram impossibilitadas de fazê-lo naturalmente. 57 

O ritmo do sono quando alterado traz inúmeros prejuízos à saúde como 

stress, tensão nervosa, etc. Em Simpósios sobre o tema, tem se discutido uma 

busca de alternativas que não necessite de medicamentos, entretanto esse 

assunto ainda se constitui um desafio para os estudiosos.  A enfermeira, no 

entanto poderá optar por outros métodos para induzir os clientes ao sono e 

repouso, como a redução de estímulos irritantes, tais como  sons, odores e cenas 

desagradáveis, o alívio da fome, músicas suaves e harmoniosas, entre outros,  

antes de lançar mão de medicamentos prescritos. 57 

Já a declaração abaixo demonstra uma preocupação do EP com os 

aspectos financeiro e familiar. 

“Dependência total da enfermagem, dificuldade financeira e abandono 

familiar”. (EP3) 
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É possível observar que a EC apresenta um prognóstico obscuro, levando  

o indivíduo a limitações na rotina diária, dependência na maioria dos casos e 

muitas famílias apontam dificuldades tanto financeiras como psicológicas para 
cuidar do familiar, vindo a procurar  internação em instituições especializadas. 44 

Várias famílias apresentam uma situação de particular vulnerabilidade, pois 

os diversos tratamentos e cuidados especiais de que necessitam são 

dispendiosos, como nesse caso onde a mãe sempre queixosa da situação 

financeira, não retornou mais para visitar a filha. Além disso, com frequência, 

necessitam ser administrados durante toda a vida do cliente. As leis e convenções 

nacionais e internacionais são claras: os direitos das pessoas com deficiência não 

podem ser violados. É dever do Estado assegurá-los e apoiar a família para que 

tenha condições de cuidado e tratamento adequados aos seus filhos com 

deficiência. 

Entretanto, se comprovam que a falta de recursos materiais da família ou 
do responsável aparece enquanto um importante motivo para a procura da 

internação. Essas mesmas pesquisas revelam que para um terço da população 

com deficiência, seu universo se reduz à instituição. As condições de pobreza da 

família, bem como diversos outros fatores associados, passam a justificar a insti-

tucionalização e não o abrigamento temporário, como estabelecido na lei. Denota 

também o destino desses clientes que perdem o vínculo familiar, e que vai se 
firmando como um candidato ao “confinamento institucional perene”. 10 

Diante de tantos agravos, nos leva a refletir que a maneira da enfermeira 

encarar a complexidade nas SP está na forma de pensar, raciocinar, em torno de 

estratégias que permitirão avançar nos problemas de enfermagem. A 

complexidade atrai a estratégia e somente através da estratégia poderemos 

avançar no certo e no aleatório. Portanto, o caminho do pensamento complexo é 

fundamental para a compreensão da articulação das necessidades identificadas e 

entendimento/discernimento da totalidade das situações de enfermagem. 80 

Não restam dúvidas que a separação da família e dos amigos, assim como, 

a constatação de ver essas relações interrompidas, é ocorrência intimamente 

ligada ao sofrimento do cliente. 57 
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5.3 Resultados obtidos nas situações problema de menor, média e maior 
complexidade em clientes com Encefalopatia Crônica. 

Neste estudo, pode-se depreender dos resultados obtidos, e consoantes às 

respostas das EP sobre o que seja grau de complexidade, que as SP envolvendo 

os clientes hospitalizados com EC, podem ser designadas ou definidas, da 
seguinte forma: 

 Situação-problema de menor complexidade – São aqueles em que os 

clientes são tranquilos, lúcidos e orientados no tempo e espaço ou 

parcialmente orientados, tem suas necessidades individuais preservadas, 
são receptivos, realizam comunicação verbal ou não verbal, deambulam 

com ou sem auxílio e/ou locomove-se por cadeira de rodas, podem 

apresentar limitações motoras, colaboram com as enfermeiras em seu 

próprio cuidado, realizando as refeições sozinhos e/ou com auxílio, higiene, 

banho com ou sem auxílio e/ou sob supervisão, possuem apoio familiar e 

possuem condições de estudar.  
 

 Situação-problema de média complexidade – São aqueles em que os 

clientes também são tranquilos, entretanto alternam com momentos de 

agitação, parcialmente orientados ou desorientados, dependem 

parcialmente da enfermagem para efetuação dos cuidados, não 

deambulam ou deambulam com auxílio, apresentam padrões anormais de 

movimento, encurtamento e/ou deformidades, comunicação prejudicada 

e/ou não falam, higiene, banho e alimentação com auxílio, possuem 

dificuldades para conciliar o sono, condições financeiras precária, exigindo 

cuidadosa atenção às suas necessidades humanas básicas e de cliente 

hospitalizado.  Além de apresentar essas especificidades, possuem outras 
doenças associadas, como hidrocefalia, hipertensão, etc. Estes necessitam 

mais de auxílio da enfermagem, sendo clientes que apresentam riscos a 

mais para sua própria condição e também para efetuação dos cuidados. 
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 Situação-problema de maior complexidade – São aqueles clientes que 

se manifestam com várias dificuldades e ampliada margem de riscos, o 

que exige o apoio do conhecimento teórico específico da enfermeira. 
Apresenta no seu estado clínico confusão, desorientação, não deambulam, 

não falam, necessitam de auxílio para se alimentar e tomar banho, tem 

dificuldades em conciliar o sono mesmo com uso de medicação, são 

agressivos, necessitando de constante vigilância e não possuem vínculo 

familiar, constatando abandono. Geralmente apresentam também 

deficiência visual ou auditiva associada, deformidade nos membros 

superiores, inferiores ou em ambos, obesidade, dispneia, entre outras. 

Esses clientes possuem condições que demandam muita atenção e com 

exigência de múltiplos cuidados de enfermagem e de outros profissionais.  
 
 
5.4 Produto do trabalho  

O produto do trabalho foi desenvolvido em 03 partes: a primeira parte 

constou de 01 instrumento a ser preenchido pela pesquisadora através da 

observação no cenário de coleta de dados. Primeiramente a SP foi descrita e, 

posteriormente, foram checados e/ou descritos os problemas de enfermagem. 

Este instrumento apresenta os principais problemas de enfermagem destacados 
pela autora, e foi, também, utilizado como roteiro de observação e diário de 

campo. 
A segunda parte incluiu questionários a serem entregues as EP para 

identificar o grau de complexidade a partir das situações encontradas e segundo a 

metodologia de resolução de situações problema estudada por Carvalho V. Com 

os instrumentos (e as anotações do pesquisador) foi realizada a triangulação dos 

dados.  

Em um terceiro momento, detalhamos alguns fatores específicos, no 

instrumento, relacionados aos problemas de enfermagem, com as condições do 

cliente e os cuidados baseados nas 14 necessidades do atendimento básico 

citados por Virgínia Henderson, os quais poderão ser encontrados conforme o 

quadro clínico e que variam de acordo com a complexidade das SP. Por exemplo: 
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para a higiene e conforto físico, é importante observar: aspectos relacionados à 

boa ou má higiene do cliente, acamado ou independe de auxílio para o 

autocuidado, se efetua a atividade e mobilidade no leito, entre outras condições 
específicas (vide instrumento em anexo), e quais os cuidados de enfermagem que 

necessitam. Assim, foi definido seis (6) grupos de problemas de enfermagem para 

cada grau de complexidade menor, média e maior. Através do instrumento, cada 

grupo contendo esses problemas de enfermagem especificados e as condições 
do cliente, definimos as orientações e os cuidados básicos de enfermagem, 

conforme descritos a seguir: 
 
Grupo 1 - Movimento e Postura  

 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 4ª necessidade do 

atendimento básico de enfermagem citado por Virgínia Henderson.  
Grupo 2 - Aspectos Comportamentais e Comunicação  

 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 10ª, 12ª, 13ª e 14ª 

necessidades do atendimento básico de enfermagem citados por Virgínia 

Henderson.   
Grupo 3 - Sono e Repouso  

 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 5ª necessidade do 

atendimento básico de enfermagem citado por Virgínia Henderson. 
Grupo 4 – Condição Clínica  

 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 1ª, 7ª e 9ª necessidades 

do atendimento básico de enfermagem citados por Virgínia Henderson. 
Grupo 5 – Procedimentos e Dependência da Enfermagem 

 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 2ª, 3ª, 6ª e 8ª 

necessidades do atendimento básico de enfermagem citados por Virgínia 
Henderson. 

Grupo 6 - Situação Familiar 
 Orientações e cuidados de enfermagem baseados na 11ª e 14ª necessidades 

do atendimento básico de enfermagem citados por Virgínia Henderson.   
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Tendo em vista que um dos objetivos do estudo visa à discussão e 

contribuição da pesquisa ao ensino, os resultados obtidos serão certamente 

fundamentais para uma melhor compreensão das SP encontradas na prática 
assistencial, além disso, poderão ampliar nosso conhecimento acerca dos 

cuidados aos clientes com EC e garantir uma assistência de enfermagem mais 

eficaz. 
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CAPÍTULO VI:  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta dissertação procurou contribuir com o conhecimento e a experiência 

profissional em atendimentos a pessoas com necessidades especiais 

relacionados às diferentes práticas e especificidades que um cliente com EC 

necessita.  

Conhecer essas pessoas, suas causas, tipos, diagnósticos, os graus de 

complexidade de cada um e os cuidados de enfermagem que necessitam, é 

fundamental para o planejamento da assistência de cada cliente. Saber como 

auxiliá-los com eficiência a desenvolverem suas habilidades é ainda mais 

primordial. 

Através desse estudo constatamos que situação é única e, logo, seus 

graus de complexidade - menor, média ou maior, não dependem unicamente da 

sintomatologia do cliente hospitalizado, além disso, dependem de outros aspectos 
presentes no encontro enfermeira-cliente que conferem um grau de complexidade 

a uma situação-problema singular.  

Entretanto, não se pode deixar de realçar que o perfil daqueles que são 

responsáveis pela classificação do estudo representam condição fundamental ao 

êxito da investigação. A experiência profissional dos enfermeiros especialistas 

selecionados para compor um grupo de peritos contribuiu de forma singular na 

avaliação dos critérios analisados.  

Nesta investigação, a construção de um manual de orientações e  cuidados 

básicos de enfermagem servirá como modelo assistencial as pessoas com 

doenças crônicas, tendo em vista a sua importância na inclusão social, além de 

subsidiar o papel do enfermeiro com sua responsabilidade social no sentido da 

saúde.  

É oportuno destacar que na construção do presente instrumento, 

objetivamos que o mesmo tivesse como característica a abrangência, ou seja, a 

possibilidade de implementação nas diversas Instituições de internação e 

especializadas. 
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Além destes pontos, fica evidente a importância da utilização deste  manual 

na prática de enfermagem, como forma de subsidiar a melhoria da qualidade 

assistencial implementada e que se mostre capaz de prever as necessidades de 
cuidado individualizado do cliente com EC, correlacionando-a com a alocação de 

recursos humanos. 

Assim, o estudo apontou que das 40 SP observadas, 22 (55%) foram 

classificadas como de maior complexidade, 10 (25%) como de média 

complexidade e 08 (20%) como de menor complexidade. 

             Nas respostas das EP fatores como, a independência, receptividade, 

cooperatividade e capacidade de auxílio do cliente, durante os cuidados, entre 

outros, facilitam ou reduzem o grau de complexidade. As EP compreendem que 

alguns problemas de enfermagem aparecem em mais de um grau de 

complexidade classificados, como por exemplo, hipertensão, alimentação, banho 

e higiene com auxílio, que aparecem nas situações de menor, média e maior 
complexidade assim como, dificuldade de conciliar o sono que aparecem em 

situações de média e maior complexidade. Deste modo, entende-se que o 

importante não seria a identificação de um cuidado de enfermagem isolado, e sim 

o conjunto de elementos/aspectos no contexto da SP.  

Ao classificarem as situações dos clientes, destacam ainda as condições 

em que os indivíduos (clientes hospitalizados) se encontram e associam fatores 

sociais como: dificuldades no relacionamento familiar, visitas oscilantes ou 

abandono e a situação financeira precária. Também classificam as SP por 

atribuições segundo os termos das prioridades para atender aos planos e às 
intervenções em todo o processo de enfermagem. 

Existe a necessidade de buscar a individualidade nas histórias de cada 

pessoa com EC, visando compreender suas especificidades de cuidado e, como 
consequência, poder delinear suas reais demandas. O objetivo é proporcionar 

cuidados da saúde para a vida, da vida que eles possam ter e não somente tratar. 

A parceria entre a enfermagem, família e equipe multidisciplinar é fundamental 

para o sucesso no planejamento de uma assistência de qualidade ao cliente. Isto 
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significa empenho integrado e de compromisso responsável entre todos os 

envolvidos. 

Consideramos que a continuidade desta pesquisa requer que uma nova 
etapa de consenso seja realizada a fim de que alguns critérios possam ser 

reavaliados. A assistência de qualidade a essa clientela tão específica, é um tema 

que requer desdobramentos e o fortalecimento de linhas de investigação na 

enfermagem. Além disso, a aplicação de metodologias que gerem informações 

capazes de orientar profissionais de saúde e pesquisadores da área.  

Consideramos importante dar continuidade a outros estudos relacionados à 

promoção da saúde de pessoas com EC, como treinamento de equipes para 

atuar diretamente com essa clientela, uso de checklist como instrumento de 

controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou tarefas que 

devem ser lembradas e/ou seguidas e usada como ferramenta de segurança, 

estabelecendo assim, metas de resultados. Desta forma, buscaremos aprimorar a 
formação do enfermeiro e contribuir para uma melhor qualidade de vida desses 

clientes e facilitar a existência dessas pessoas que na maioria das vezes vivem 

sem esperança, na nossa sociedade.   
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VIII APÊNDICES 

Apêndice 1:  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Manual de orientações e cuidados básicos de enfermagem a partir da 
complexidade de situações problema de clientes com Encefalopatia Crônica 

Pesquisador Responsável (Orientadora): Profª Drª Gisella de Carvalho Queluci 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso da 
Costa UFF- Telefones para contato: (21) 2629-9493 e 2629-9492 

Mestranda: Patrícia Osório Pereira 
Tel: (21) 98352-7335 e-mail : enfermeirapatriciarr@yahoo.com.br 
Nome do voluntário:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Manual de orientações 
e cuidados básicos de enfermagem a partir da complexidade de situações problema de 
clientes com Encefalopatia Crônica”, de responsabilidade do pesquisador profª Drª Gisella de 
Carvalho Queluci e da mestranda em enfermagem Patrícia Osório Pereira. 

Os objetivos da pesquisa são identificar as situações problema de clientes com encefalopatia 
crônica hospitalizados; classificar os graus de complexidade menor, média e maior das situações 
problema de acordo com as enfermeiras (os) peritas (os); analisar o grau de complexidade das 
situações problema a partir da Teoria de Virgínia Henderson. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um formulário, identificando os 
graus de complexidade (menor, médio e maior) das situações-problema dos clientes com 
diagnóstico de Encefalopatia Crônica. As informações obtidas através desta pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os dados não serão divulgados de 
forma a possibilitar sua identificação. Esses dados serão posteriormente arquivados e seu nome 
não será divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou 
esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou 
outros assuntos relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os 
resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento pode recusar a responder 
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu seus 
dados, como também na que trabalha. O Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensação 
financeira. Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício 
relacionado à sua participação será o de aumentar o conhecimento científico para a área de 
enfermagem será proporcionar a elaboração de um protocolo de cuidados de enfermagem a partir 
da complexidade de situações-problema em pacientes com Encefalopatia Crônica. 
O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador responsável, 
podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito. 

                   

                                      Rio de Janeiro,_____/ _____/2013 
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Apêndice 2:  

Carta Convite 

Convidamos o (à) Senhor (a) para participar como perito do projeto de pesquisa 
intitulado: “Manual de orientações e cuidados básicos de enfermagem a partir da 
complexidade de situações problema de clientes com Encefalopatia Crônica” 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um formulário,  
classificando os graus de complexidade (menor – média e maior) das situações-problema 
dos clientes com diagnóstico de Encefalopatia Crônica. 

Entendemos que características das situações de enfermagem exercem, por si, 
importante influência na definição de qual o cliente mais grave de uma enfermaria. Em  
geral, partimos do pressuposto que, no interesse da enfermagem, é imprescindível o 
engajamento proposital de enfermeiras/os com as situações-problema, como entendidas 
nos termos da hospitalização (Carvalho, 2006). Via de regra, à medida que elas se 
particularizam nas condições dos clientes envolvidos, alteram-se em seus graus de 
complexidade não só de ordem biológica (quadro clínico), mas também variam em razão 
de fatores psicológicas, ambientais e outros aliados à execução de procedimentos 
terapêuticos ou de cuidados de enfermagem (Queluci e Figueiredo, 2009). 

Segundo Carvalho e Castro (1985), as situações problema “(..) são o conjunto de 
circunstâncias da realidade espacial e temporal que afetam a saúde de indivíduos, 
grupos ou comunidades e em cuja esfera ocorre o encontro do enfermeiro com seu 
cliente”. 

Assim, compreendemos que se torna importante ampliar nosso conhecimento, no 
plano da investigação, sobre a complexidade de situações-problemas de clientes com 
Encefalopatia Crônica, avaliando elementos que estão intrínsecos e extrínsecos no 
cuidado de enfermagem, além de aspectos distintivos que podem variar o grau de 
complexidade de uma dada situação-problema, e como os enfermeiros identificam essa 
complexidade na prática assistencial. 

Para tanto, contamos com sua inestimada participação. Desde já, agradeço sua 
atenção. 
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Apêndice 3: 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE 
SUBSECRETARIA JURIDICA E DE CORREGEDORIA 

ASSESSORIA JURÍDICA 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE N° XX/XXXX 

 
(NOME), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL),(PROFISSÃO), INSCRITO NO RG SOB N° XXX e 

no CPF sob n° XXX, doravante designado SIGNATÁRIO, cuja pesquisa resultou regularmente 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do(a) Hospital/Instituição XXX, assume o 
compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as informações a que tiver 
acesso contidas na base de dados do(a)Hospital/Instituição XXX, de acordo com as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Compromete-se o SIGNATÁRIO a utilizar os dados Constantes das bases do (a) 

hospital/Instituição XXX exclusivamente para a finalidade prevista na pesquisa autorizada pelo seu 
Comitê de Ética e Pesquisa, obedecendo sempre aos parâmetros estabelecidos na legislação 
vigente. Notadamente a Resolução n°466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 Compromete-se o SIGNATÁRIO a assegurar a confidencialidade, a privacidade, a proteção 
à imagem e a estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 
pessoas e/ou das comunidades envolvidas na pesquisa, inclusive em termos de autoestima, de 
prestígio e/ou econômico-financeiros. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA 
 O SIGNATÁRIO declara-se ciente de que os dados utilizados para pesquisa serão 
disponibilizados pelo prazo de XXX. 
 
 CLÁUSULA QUARTA 
 O SIGNATÁRIO declara-se ciente de que, caso a pesquisa decorra danos aos sujeitos 
envolvidos, deverá indenizá-los integramente. 
 

CLÁUSULA QUINTA  
 As cláusulas previstas neste termo valerão mesmo após a conclusão da pesquisa, devendo 
o signatário manter sempre sigilo sobre os dados confidenciais a que tiver acesso em razão da 
mesma. Dessa forma, assegurando que obterá o consentimento livre e esclarecido de todos os 
seres humanos envolvidos na pesquisa e declarando-se de pleno acordo com esta cláusula, firma 
o SIGNATÁRIO, junto a duas testemunhas, o presente termo. 

Rio de Janeiro, XX de  XXXXX   de XXXX. 
 

Pesquisador 
__________________________                                                                 ______________________                                                                                                     
          Testemunha 1                                                                                                 Testemunha 2 
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Apêndice 4:  
 

FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS PERITOS 

Nome:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Idade:____________ 

Titulação:  (   ) Mestrado     (   ) Doutorado     (   ) Pós Doutorado 

Instituição de origem:  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Especialização:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Área de atuação:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Temática da Tese de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 



125 
 

Apêndice 5:  

MANUAL DE ORIENTAÇÕES E CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM 
PARA CLIENTES COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA DE MENOR, MÉDIA E 

MAIOR COMPLEXIDADE. 

CONSIDERAÇÕES  GERAIS 

A partir do levantamento das necessidades do cliente com doença crônica 
hospitalizado, em especial os com EC, objetivei propor um “Manual de orientação 

e cuidados básicos de enfermagem”, visando a construção de um atendimento 

planejado, baseado na elevação do interesse desse cliente para o seu auto 

cuidado como estímulo e esperança em relação a uma qualidade de vida que eles 
possam ter, de uma forma positiva.   

Para atender aos princípios do cuidado nos baseamos nos componentes 

básicos de enfermagem de Virgínia Henderson. É indispensável o 

aperfeiçoamento da sensibilidade do profissional de enfermagem em relação à 

situação do próximo com limitação, conhecimento do contexto de vida, estratégias 

de cuidar individualizado, o fortalecimento da relação enfermeiro/cliente/família, a 

capacidade de absorção e processamento, pelo profissional, dos diferentes 

sentimentos e necessidades expostos pelo cliente, aceitando-os como plausíveis 
e buscando compreendê-los da melhor forma possível, livre de preconceitos. 

O manual proposto tem como objetivo contribuir para a compreensão da 

equipe de enfermagem na prática da assistência à saúde dos clientes com  

Encefalopatia Crônica, sobretudo quando se almeja alcançar o esclarecimento 

possível e condizente com a objetividade daquilo que se entende por situação 

problema, na casuística assistencial de interesse profissional da prática da 
enfermagem. 

 Deste modo, o trabalho da enfermagem, quando voltado para a 

compreensão da situação problema da pessoa, tem como finalidade principal 

estimular a consciência crítica do profissional, ou do estudante de enfermagem 

quanto à resolução de problemas, partindo das necessidades básicas dos 

clientes, em especial os com encefalopatia crônica, e que são diretamente 
afetadas, e não dar ênfase ao estudo das doenças com enfoque biomédico.  
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Foi dividido em situações problema de menor, média e maior 

complexidade, e destacado as intervenções de enfermagem de acordo com as 
alterações observadas nos clientes durante a coleta de dados.  

Ainda são escassos os estudos direcionados a essa clientela, justificando 

assim, a importância e necessidade do enfermeiro em conhecer e compreender a 

realidade da vida diária do cliente com encefalopatia crônica, resgatando valores 
de vida, relação familiar, condições social e formas de enfrentamento de 

problemas que o cuidador se confronta diariamente. Identificados estes, logo o 

enfermeiro consegue realizar um roteiro de orientações individualizado, 

objetivando a qualidade do cuidado e consequentemente a promoção da saúde. 
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1- Situação-problema de menor complexidade: 

São aquelas em que os clientes são tranquilos, lúcidos e orientados no tempo e 

espaço ou parcialmente orientados, tem suas necessidades individuais 

preservadas, são receptivos, realizam comunicação verbal ou não verbal, 

deambulam com ou sem auxílio e/ou locomove-se por cadeira de rodas, podem 

apresentar limitações motoras, colaboram com as enfermeiras em seu próprio 

cuidado, realizando as refeições sozinhos e/ou com auxílio, tomam banho com ou 
sem auxílio e/ou sob supervisão, possuem apoio familiar e se encontram em 

condições clínicas de estudar.  

 
Domínio 01- Movimento e postura 
Característica do cliente: 

 Deambulam com ou sem auxílio e/ou 

 Locomovem-se por cadeira de rodas 

 Sentam-se na cama e ou na cadeira  

 Limitações motoras 
 

Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar a manter boa postura  ao caminhar, assentar, deitar e na mudança de 

posições, proporcionando conforto, tanto no leito como em cadeira de rodas; 

 Orientar o cliente na manobra de transferência da cama para a cadeira de 

rodas e/ou vice e versa; 

 Incentivar o cliente a adquirir independência neuromotora de acordo com  sua 

capacidade pessoal, utilizando auxílios como andadores, barras paralelas, 

órteses  e muletas, para facilitar a locomoção;  
 Orientar o cliente sobre as técnicas de equilíbrio e movimentação do corpo, 

para que ele auxilie a equipe nos procedimentos  e atividades diárias 

 
Domínio 02- Comportamento e comunicação 

Característica do cliente: 

 Tranquilos, receptivos 
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 Cooperativo 

 Lúcido e orientado ou parcialmente orientado 

 Comunicação verbal ou não verbal 
 

Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Estimular o desenvolvimento de autoimagem positiva, incentivando o cliente a 

ajudar em seus cuidados de acordo com sua capacidade, dando instruções 

com palavras fáceis de serem entendidas; 

 Manter a calma e paciência, não  apressando enquanto ele executa sua rotina; 

 Encorajar o cliente a relatar como está se sentindo e a expressar suas 

necessidades; 
 Incentivar o cliente no sentido de adquirir autoconfiança em suas capacidades 

para que o autocuidado e a independência relativa sejam metas atingidas; 

 Propiciar o desenvolvimento de atividades e metas que forneçam oportunidade 

de êxito; 

 Ressaltar aspectos positivos, incentivando e elogiando-o por suas realizações 

e quase realizações; 

 Proporcionar ao cliente a oportunidade de fazer suas próprias escolhas, como 

optar pelo tipo de vestuário e as cores que mais lhe agradam, a oficina ou 

atividade que deseje participar;  

 Incentivar o cliente a procurar suas roupas e pertences, nos armários, 

colocando fotos de peças e ou objetos pessoais na parte externa da gaveta ou 
guarda-roupas. Isto o auxiliará a encontrar rapidamente o que procura. 

 Administrar palestras com assuntos de interesse do cliente, como: cuidados 

com o corpo, segurança, saúde sexual e reprodutiva, etc 

 Estimular a  inserção gradativa em oficinas específicas de esporte, pintura, 

colagem, bijuteria, etc; 

 Incentivar a inclusão de atividades estimulantes e variadas como música, 
leitura,  jogos e passatempos compatíveis com a idade e/ou capacidade. 
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Domínio 03- Sono e repouso 
Característica do cliente: 

 Sono e repouso satisfatório  

 Sem uso de medicação 
 

Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar a manter a quarto bem arejado, com boa ventilação e que permita a 

entrada de luz natural durante o dia;  

 Sugerir um horário para o sono e repouso; 

 Orientar que seja mantido silêncio no período de sono e repouso, evitando 

conversas nos corredores; 

 Orientar a equipe de enfermagem a realizar um mínimo de atividades e 
procedimentos no período noturno que possam incomodar o cliente; 

 
Domínio 04- Condição clínica 

Característica do cliente: 

 Necessidades individuais preservadas 

 Hipertensão 

 Hemodinamicamente estável 

 Em condições clínicas de estudar 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Realizar programas de educação continuada, encaminhado a grupos especiais 

e serviços de apoio para suporte contínuo; 

 Monitorar pressão arterial; 

 Administrar medicamentos anti-hipertensivos e anticonvulsivantes, conforme 

prescrição. 
 
Domínio 05- Procedimentos e dependência da enfermagem 
Característica do cliente: 

 Colaboram com as enfermeiras em seu próprio cuidado 

 Realizam as refeições com ou  sem auxílio 
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 Banho com ou sem auxílio e/ou sob supervisão  
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Estimular uma avaliação regular de todas as áreas do corpo, se possível 

utilizando um espelho para melhor visualização da pele; 

 Incentivar o uso das duas mãos nas atividades diárias; 

 Orientar o cliente com relação ao cuidado regular com a limpeza e lubrificação 

da pele; 

 Orientar o cliente a  iniciar o banho e auxiliá-lo, somente se necessário; 

 Evitar lavar excessivamente a pele especialmente com sabonetes perfumados, 

orientando a dar preferência a sabonetes neutros no banho;  

 Orientar a enxaguar e secar delicadamente, não friccionando a toalha contra a 

pele; 
 Orientar o cliente a usar roupas fáceis de vestir; 

 Orientar a família a trazer roupas como blusas, camisas ou agasalhos, abertos 

na parte da frente, para facilitar a colocação ou retirada. 

 Evitar roupas com botões, zíperes e presilhas, elas dificultam o trabalho do 

cliente para abri-los ou fechá-los. De preferência às roupas com elástico ou 

velcro; 
 Orientar o cliente na lavagem das mãos antes e após as refeições e após as 

evacuações; 

 Colocar refeição e a água próximo ao lado não afetado; 

 Estimular o cliente a fazer as refeições sem auxílio (sempre que isso for 

possível) mesmo que no começo ele o faça muito lentamente; 

 Oferecer prato, talheres, o copo ou  xícara adaptados para facilitar o seu uso; 
 Registrar a ingestão de alimentos e líquidos; 

 Incentivar da melhor maneira possível hábitos saudáveis de alimentação e 

desestimular os que não sejam sadios;  

 Estimular a realização das refeições com o amigo de leito ou do quarto  vizinho, 

quando ambos não tem companhia; 

 Orientar o cliente a escovar os dentes  logo após as refeições, e utilizar fio 
dental; 
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 Orientar a utilização de escovas de dente macias;  

 Orientar sobre a existência de bactérias que causam a cárie, explicar que estas 

são transmissíveis e encontram-se na saliva; 
 
Domínio 06-Situação familiar 
Característica do cliente: 

  Recebem visitas 

  Possuem apoio familiar  
 

Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar as visitas ou membros da família que não falem sobre problemas na 

presença do cliente. Isso pode deixá-lo angustiado; 
 Orientar a família a trazer roupas como blusas, camisas ou agasalhos, abertos 

na parte da frente, para facilitar a colocação ou retirada; 
 Explicar que roupas com botões, zíperes e presilhas,  dificultam o trabalho do 

cliente e da equipe de enfermagem, para abri-los ou fechá-los. Orientar que a 

preferência seja por  roupas com elástico ou velcro; 
 Orientar os membros da família que ao se sentir cansado ou estressado, divida 

com outro familiar às tarefas e ou responsabilidades. O trabalho de cuidar é de 

toda a família; 
 Orientar os familiares e ou cuidadores a respeitar os momentos de frustração e 

solidão, uma vez que também pertencem às fases de ajustamento de sua 

condição de vida; 
 Orientar a equipe de enfermagem a estabelecer uma relação próxima e 

contínua com a família, melhorando o vínculo e desenvolvendo ações de 

qualidade e integrais.  Ações dessa natureza contribuem para o processo de 

reestruturação da dinâmica familiar; 
 Orientar a família quanto a necessidade do cliente em  realizar  exercícios de 

extensão, com o objetivo de prevenir e/ou evitar a acentuação de 
deformidades; 

 Estimular passeios e lazer, promovendo uma interação entre cliente e família; 
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 Permitir sempre que possível, que o cliente alimente-se em companhia de seus 

familiares; 
 Estabelecer um espaço para as discussões em grupo de famílias com os 

mesmos problemas, possibilitando a troca de experiências e permitindo que as 

famílias falem de suas angústias e expectativa 
 Estimular a família a descobrir uma  maneira de interagir com o familiar, para 

melhor compreender suas necessidades. 
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2- Situação-problema de média complexidade: 

São aquelas em que os clientes também são tranquilos, entretanto alternam com 

momentos de agitação, parcialmente orientados ou desorientados, dependem 

parcialmente da enfermagem para efetuação dos cuidados, não deambulam ou 

deambulam com auxílio, apresentam padrões anormais de movimento, 

encurtamento e/ou deformidades, comunicação prejudicada e/ou não falam, 

higiene, banho e alimentação com auxílio, possuem dificuldades para conciliar o 
sono, condições financeiras precária, exigindo cuidadosa atenção às suas 

necessidades humanas básicas e de cliente hospitalizado.  Além de apresentar 

essas especificidades, possuem outras doenças associadas, como hidrocefalia, 

hipertensão, etc. Estes necessitam mais de auxílio da enfermagem, sendo 

clientes que apresentam riscos a mais para sua própria condição e também para 

efetuação dos cuidados. 
 
Domínio 01- Movimento e postura 
Característica do cliente: 

 Acamados, com dificuldade de movimento 

 Sentam-se na cama ou na cadeira com auxílio 

 Não deambulam ou deambulam com auxílio  

 Locomovem-se por cadeira de rodas 

 Padrões anormais de movimento, encurtamento e/ou deformidades 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar e auxiliar a manter boa postura  ao caminhar, assentar, deitar e na 

mudança de posições, proporcionando conforto, tanto no leito como em cadeira 

de rodas; 

 Incentivar e auxiliar o cliente dentro de sua capacidade pessoal, a adquirir 

mobilidade, utilizando auxílios como andadores, cadeira de rodas, barras 

paralelas e muletas; 
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 Orientar o cliente sobre as técnicas de equilíbrio e movimentação do corpo, 

para que ele auxilie dentro do possível a equipe nos procedimentos e  

atividades diárias; 
 Orientar e auxiliar o cliente na manobra de transferência da cama para a 

cadeira de rodas e/ou vice e versa; 

Domínio 02- Comportamento e comunicação 
Característica do cliente: 

 Tranquilos 

 Alternam com momentos de agitação 

 Parcialmente orientados ou desorientados 

 Comunicação prejudicada e/ou não falam 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Observar, comunicar nível de consciência; 
 Promover um ambiente favorável, onde o cliente sinta tranquilidade e confiança 

para expressar-se; 
 Falar pausadamente e repetidas vezes, visando facilitar o processo de 

comunicação; 
 Estimular o desenvolvimento de autoimagem positiva, incentivando o cliente a 

ajudar em seus cuidados de acordo com sua capacidade; 
 Incentivar o cliente no sentido de adquirir autoconfiança em suas capacidades 

para que o autocuidado e a independência relativa sejam metas atingidas; 
 Ressaltar aspectos positivos, incentivando e elogiando-o por seus esforços; 
 Avaliar interesse e possibilidades de inserção gradativa em oficinas específicas 

de esporte, pintura, colagem, bijuteria, . . .; 
 Incentivar o interesse em atividades estimulantes e variadas como música, 

leitura, jogos e passatempos compatíveis com a idade e as limitações 

sensórios motoras.  
 

Domínio 03- Sono e repouso 
Característica do cliente: 

 Sono e repouso satisfatório  

 Com uso de medicação oral 
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Orientações/Cuidados de Enfermagem 

 Orientar a manter a quarto bem arejado, com boa ventilação e que permita a 

entrada de luz natural durante o dia;  
 Orientar a utilização de recursos em alguns períodos do dia como: televisão, 

música, leitura, banho de sol, . . .; 

 Escurecer o quarto antes do momento de dormir; 

 Orientar que seja mantido silêncio no período sono e repouso, evitando 

conversas nos corredores; 

 Orientar a equipe de enfermagem a realizar um mínimo de atividades e 

procedimentos no período noturno que possam despertar o cliente. 
 
Domínio 04- Condição clínica 
Característica do cliente: 

 Necessidades individuais não preservadas 

 Doenças associadas, como: hipertensão, hidrocefalia, convulsão, 

tuberculose, . . . 

 Hemodinamicamente estável com avaliação da enfermagem 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Manter a cabeceira da cama bem elevada ao administrar comprimidos, 

cápsulas ou outros medicamentos. Se não for possível elevar a cabeceira, vire-

o de lado; 
 Orientar e relatar caso haja dificuldades de engolir os comprimidos, optando 

nesse caso em triturar e dissolver o pó em uma pequena quantidade de água;  

 Monitorar pressão arterial; 

 Avaliar fatores externos que possam influenciar no aumento da pressão 

arterial; 

 Administrar medicamentos anti-hipertensivos e anticonvulsivantes, conforme 
prescrição; 

 Proporcionar ambiente privativo, durante e após o episódio convulsivo; 

 Posicionar em decúbito lateral durante a crise para evitar aspiração de 

secreções; 
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 Evitar traumatismo colocando algo macio sob o corpo e a cabeça; 

 Orientar que seja dispensada atenção ao cliente após o episódio convulsivo, 

pois ele estará confuso ao recobrar a consciência. 
 
Domínio 05- Procedimentos e dependência da enfermagem 
Característica do cliente: 

 Dependem parcialmente das enfermeiras para o cuidado 

 Refeições com auxílio 

 Banho e higiene com auxílio  
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Incentivar o cliente a auxiliar a equipe nas atividades diárias; 

 Proporcionar hidratação adequada com o intuito de fluidificar secreções;  

 Orientar que o cliente realize as refeições sentado ou com a cabeceira da cama 

elevada, e ao final, inspecione a cama para remover quaisquer resíduos de 

alimentos que, eventualmente, tenham caído durante a refeição; 

 Observar a temperatura do alimento antes de ofertar; 

 Orientar iniciar a administração do alimento em pequenas quantidades 

aumentando conforme tolerância; 

 Orientar quanto à verificação da presença de reflexos de regurgitação e tosse; 

 Registrar a ingestão de alimentos e líquidos;  

 Orientar e auxiliar o cliente a escovar os dentes  logo após as refeições, e 
utilizar fio dental, se possível;  

 Orientar a troca das fraldas com regularidade;  

 Realizar a troca dos lençóis sempre que forem molhados; 

 Nos casos de espasticidade intensa prevenir os cuidadores sobre a dificuldade 

na troca de fraldas; 
 Orientar evitar lavar excessivamente a pele especialmente com sabonetes 

perfumado, dando preferência a sabonetes neutros no banho;  

 Orientar que não utilize buchas de banho, pois a pele do cliente acamado é 

muito sensível e  pode provocar lesões; 
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 Durante o banho, massagear suavemente a pele, isto favorece a circulação 

sanguínea e produz grande conforto; 

 Manter áreas sensíveis à pressão bem lubrificadas e hidratadas pelo uso diário 
de creme umectante; 

 Lavar a cabeça no mínimo 3 x por semana, utilizando shampoo neutro, 

observando se há lesões no couro cabeludo e mantendo se possível, os 

cabelos curtos; 

 Observar se há necessidade de cortar as unhas das mãos e dos pés, em caso 

positivo, posteriormente, corte-as retas com todo o cuidado especialmente nos 

pacientes diabéticos; 

 Orientar a enxaguar e secar delicadamente, não friccionando a toalha contra a 

pele principalmente nas regiões genitais, articulares (dobra de joelhos, 

cotovelos, axilas) e interdigitais (entre os dedos); 

 Orientar que usem no cliente roupas fáceis de vestir; 
 Orientar quanto  a mudança de decúbito; 

 O decúbito ventral pode ser indicado para paraplégicos somente quando há 

impossibilidade de usar os laterais e/ou dorsal; 

 Orientar a inspeção regular da pele;  

 Orientar quanto ao alívio da pressão, particularmente sobre áreas com maior 

possibilidade de fissuras da pele, proeminências ósseas e calcanhares; 
 Anotar e relatar qualquer mudança de aspecto da pele;  

 Manter superfícies de contato com o corpo, como lençóis (sem dobras ou 

rugas) e colchões, deve ser macias, e estar bem posicionadas, evitando assim 

ondulações que possam traumatizar a pele do paciente; 
 
Domínio 06-Situação familiar 
Característica do cliente: 

 Recebem visitas esporádicas 

 Apoio familiar total ou fragilizado 
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Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar  a família em relação ao autocuidado; 

 Orientar as visitas ou membros da família que não falem sobre problemas na 
presença do cliente. Isso pode deixá-lo angustiado; 

 Orientar a família a trazer roupas como blusas, camisas ou agasalhos, abertos 

na parte da frente, para facilitar a colocação ou retirada; 

 Explicar que roupas com botões, zíperes e presilhas, dificultam o trabalho do 

cliente e da equipe de enfermagem, para abri-los ou fechá-los. Orientar que 

traga de preferência roupas com elástico ou velcro; 

 Orientar os membros da família que ao se sentir cansado ou estressado, divida 

com outro familiar às tarefas e ou responsabilidades. O trabalho de cuidar é de 

toda a família; 

 Orientar sobre os cuidados para uma boa alimentação, higiene e comunicação 

em família, permitindo sempre que possível, que o cliente alimente-se em 
companhia de seus familiares; 

 Orientar a família quanto à importância das visitas e apoio apropriado em seus 

esforços no sentido de suprir as necessidades do cliente; 

 Orientar os familiares e ou cuidadores a respeitar os momentos de frustração e 

solidão, uma vez que também pertencem às fases de ajustamento de sua 

condição de vida; 
 Orientar a equipe de enfermagem a estabelecer uma relação próxima e 

contínua com a família, melhorando o vínculo e desenvolvendo ações de 

qualidade e integrais.  Ações dessa natureza contribuem para o processo de 

reestruturação da dinâmica familiar; 

 Orientar a família na realização de exercícios de extensão, com o objetivo de 

prevenir e/ou evitar a acentuação de deformidades; 

 Incentivar os familiares a atuar como agentes envolvidos no processo, 

valorizando sua autonomia, seus sentimentos e suas necessidades; 

 Estimular a família a descobrir uma melhor maneira de interagir com o familiar; 

 Estabelecer um espaço para as discussões em grupo de famílias com os 

mesmos problemas, possibilitando a troca de experiências e permitindo que as 

famílias falem de suas angústias e expectativas. 
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3- Situação-problema de maior complexidade: 

São aquelas em que os clientes se manifestam com várias dificuldades e 

ampliada margem de riscos, o que exige o apoio do conhecimento teórico 

específico da enfermeira. Apresenta no seu estado clínico confusão, 

desorientação, não deambulam, não falam, necessitam de auxílio para se 

alimentar e tomar banho, possuem dificuldades em conciliar o sono mesmo com 

uso de medicação, são agressivos, necessitando de constante vigilância e não 
possuem vínculo familiar, constatando abandono. Geralmente apresentam 

também deficiência visual ou auditiva associada, deformidade nos membros 

superiores, inferiores ou em ambos, obesidade, dispnéia, entre outras. Esses 

clientes possuem condições que demandam muita atenção e com exigência de 

múltiplos cuidados de enfermagem e de outros profissionais.  
 
Domínio 01- Movimento e postura 
Característica do cliente: 

 Acamados, com dificuldades de movimento 

 Não sentam 

  Não deambulam 

 Padrões anormais de movimento, encurtamento e/ou deformidades graves 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar e auxiliar a manter boa postura ao caminhar, assentar, deitar e na 

mudança de posições, proporcionando conforto, tanto no leito como em 

cadeira de rodas; 

 Orientar o uso do lençol para suspender e virar o cliente, facilitando a 
movimentação do corpo; 

 Colocar coxins ou espumas nas formas de cilindros, quadrados, retângulos e 

triângulos para oferecer apoio e sustentação às regiões dorsal, poplítea, dos 

cotovelos e calcanhares;  

 Orientar quanto à região sacral preconizando o uso de almofadas d’água 

quadradas e de espumas siliconadas em diferentes densidades; 
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 Apoiar com travesseiro ou   outra proteção  entre  os  membros inferiores, 

separando os joelhos  e   tornozelos, além de suportes para os pés que 

mantenham o calcanhar sem contato  com o leito, pois estes   sofrem bolhas 
e  feridas quando encostados no leito; 

 
Domínio 02- Comportamento e comunicação 
Característica do cliente: 

 Confusos, desorientados 

 Agitados, agressivos 

 Necessitam de constante vigilância 

 Não falam, comunicação prejudicada 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
  Observar, comunicar nível de consciência; 

 Observar o cliente, dispensando atenção às expressões e gestos, como: 

movimentos, posições, formas de mão e de corpo, expressão facial, etc. Estas 

podem servir de linguagem própria do cliente, agindo como indicador para 

saber se algo vai bem ou não;  

 Promover a comunicação através de um ambiente favorável, atitude de calma e 

compreensão, onde o cliente sinta tranquilidade e confiança para expressar-se 

da sua maneira; 
 Formular métodos alternativos de comunicação: escrita, desenho, gestos, 

gravuras,...; 

 Falar pausadamente e repetidas vezes, visando facilitar o processo de 

comunicação;  

 Identificar as habilidades expressivas dos clientes com necessidade complexas 

de comunicação durante as atividades; 
 Estabelecer estratégias que ampliem as condições de comunicação e  adaptar 

recursos de comunicação suplementar e alternativa às necessidades de cada 

cliente, inclusive com atividades lúdicas. 
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Domínio 03- Sono e repouso 
Característica do cliente: 

 Insatisfatório  

 Com uso de medicação oral e/ou intramuscular 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Orientar a manter a quarto bem arejado, com boa ventilação e que permita a 

entrada de luz natural durante o dia; 

 Orientar a utilização do recurso da música, televisão, visando atrair a atenção 

do cliente em alguns períodos do dia; 

 Escurecer o quarto antes do momento  de dormir; 

 Orientar que seja mantido silêncio no período sono e repouso, evitando 
conversas nos corredores; 

 Orientar a equipe de enfermagem a realizar um mínimo de atividades e 

procedimentos que possam despertar o cliente, no período noturno; 

 Administrar medicação prescrita. 

 
Domínio 04- Condição clínica 
Característica do cliente: 

 Necessidades individuais não preservadas 

 Doenças associadas: hipertensão, convulsão, tuberculose, obesidade, dispnéia 

 Deficiência visual ou auditiva associada 

 Hemodinamicamente instável  
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Proporcionar um ambiente físico seguro (cama com grades, proteção 

acolchoada nas laterais, suporte para apoio nos banheiros, evitar pisos 

encerados); 

 Orientar que seja proporcionada hidratação adequada com o intuito de 

fluidificar secreções; 
 Estabelecer um planejamento diário para administração de líquidos, incluindo o 

tipo, forma e quantidade; 
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 Realizar controle de peso e uma dieta equilibrada; 

 Monitorização de sinais vitais; 

 Observar sinais de insuficiência respiratória, tais como má perfusão periférica, 
esforço respiratório; 

 Observar, comunicar e anotar sinais e sintomas; 

 Manter a cabeceira da cama bem elevada ao administrar comprimidos, 

cápsulas ou outros medicamentos. Se não for possível elevar a cabeceira, vire-

o de lado; 

 Administrar medicamentos anti-hipertensivos e anticonvulsivantes, conforme 

prescrição; 

 Orientar em caso de dificuldade para engolir os comprimidos, triturar e 

dissolver o pó em uma pequena quantidade de água;  

 Avaliar fatores externos que possam influenciar no aumento da pressão 

arterial; 
 Proporcionar ambiente privativo, durante e após o episódio convulsivo; 

 Posicionar em decúbito lateral durante a crise para evitar aspiração de 

secreções; 

 Evitar traumatismo colocando algo macio sob o corpo e a cabeça; 

 Orientar que seja dispensada atenção ao cliente após o episódio convulsivo, 

pois ele estará confuso ao recobrar a consciência. 
 

Domínio 05- Procedimentos e dependência da enfermagem 
Característica do cliente: 

 Necessitam de múltiplos cuidados de enfermagem e outros profissionais 

 Refeições, banho e higiene com auxílio 

 Com acesso venoso, Cistostomia, e outros 

 Dependem totalmente das enfermeiras 
 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Elevar a cabeceira da cama e acomodar o cliente em posição confortável ao 

ofertar as refeições e ao final, inspecionar a cama para remover quaisquer 

resíduos de alimentos que, eventualmente, tenham caído durante a refeição; 
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 Observar a temperatura do alimento antes de ofertar; 

 Orientar iniciar a administração do alimento em pequenas quantidades 

aumentando conforme tolerância; 
 Orientar quanto à verificação da presença de reflexos de regurgitação e tosse; 
  Registrar a aceitação alimentar e a ingesta hídrica; 

 Higienizar dentes, céu da boca e gengiva com uma gaze umedecida em 

solução antisséptica bucal com flúor, após as refeições. Em alguns clientes 

com EC, é muito difícil fazer com que mantenham a boca aberta para se fazer 

a higiene oral, nesses casos tente introduzir delicadamente uma espátula entre 

os dentes e utilize o próprio dedo indicador envolto em gaze e faça um 

movimento rotatório, para que seja possível a higienização; 

 Manter superfícies de contato com o corpo, como lençóis (sem dobras ou 

rugas) e colchões, deve ser macias, e estar bem posicionadas, evitando assim 

ondulações que possam traumatizar a pele do paciente; 
 Orientar a equipe e a família em relação ao autocuidado, principalmente nos 

casos de espasticidade intensa, prevenindo sobre a dificuldade na troca de 

fraldas; 

 Orientar a troca das fraldas com regularidade;   

 Realizar a troca dos lençóis sempre que forem molhados; 
 Evitar lavar excessivamente a pele, especialmente com sabonetes perfumados, 

orientando a dar  preferência a sabonetes neutros no banho;  

 Não utilize buchas de banho, pois a pele do cliente acamado é muito sensível e 

você pode provocar lesões; 

 Durante o banho, massagear suavemente a pele, isto favorece a circulação 

sanguínea e produz grande conforto; 
 Orientar a lavar a cabeça no mínimo 3 x por semana, utilizando shampoo 

neutro, observando se há lesões no couro cabeludo e mantendo se possível, 

os cabelos curtos; 

 Orientar a enxaguar e secar delicadamente, não friccionando a toalha contra a 

pele, principalmente as regiões de genitais, articulares (dobra de joelhos, 

cotovelos, axilas) e interdigitais (entre os dedos); 

 Orientar  que usem no cliente roupas que facilitem os procedimentos; 
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 Manter áreas sensíveis à pressão bem lubrificadas e hidratadas pelo uso diário 

de creme umectante; 

 Observar se há necessidade de cortar as unhas das mãos e dos pés, em caso 
positivo, posteriormente, corte-as retas com todo o cuidado especialmente nos 

pacientes diabéticos; 

 Orientar quanto às mudanças de decúbito minimamente a cada duas horas nas 

posições dorsal e laterais (direita/esquerda); 

 O decúbito ventral pode ser indicado para paraplégicos somente quando há 

impossibilidade de usar os laterais e/ou dorsal; 

 Apoiar com travesseiro ou   outra proteção  entre  os  membros inferiores, 

separando os joelhos  e   tornozelos, além de suportes para os pés que 

mantenham o calcanhar sem contato  com o leito, pois estes   sofrem bolhas 

e  feridas quando encostados no leito; 

 Ao mobilizar o cliente ou quando for trocá-lo, massagear a pele que está 
sofrendo maior pressão para ativar a circulação; 

 Orientar a inspeção cuidadosa da pele, devendo ser feita em todas as 

mudanças de decúbito, mantendo sempre leito e períneo livres de sujidades; 

 Registrar e relatar qualquer mudança de aspecto da pele; 
 

Domínio 06-Situação familiar 
Característica do cliente: 

 A maioria não possui vínculo familiar, constatando abandono. 

 
Orientações/Cuidados de Enfermagem 
 Incentivar o apadrinhamento dos clientes; 
 Estimular a presença e a participação dos padrinhos no processo de 

hospitalização dos clientes; 

 Orientar aos amigos e padrinhos que conversem e leiam para os clientes; 

 Realizar oficinas entre as famílias, incentivando os padrinhos a participar; 

 Manter o padrinho sempre informado, estimulando-o a atuar como agente 

envolvido nesse processo onde ele é o familiar mais próximo, valorizando sua 
autonomia, seus sentimentos e suas necessidades. 


