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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA A PESSOA COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL – UMA PROPOSTA DE ESTUDO EM HOSPITAL 

MUNICIPAL 

 

Resumo da Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense/UFF, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Mestre. 

 

O presente trabalho, com linha de pesquisa de pessoas e grupos humanos, visa identificar 

os fatores de risco aos quais a população está exposta. O Ministério da Saúde recomenda às 

equipes de saúde analisar o perfil da clientela atendida nos diferentes níveis de atenção 

com a finalidade de traçar ações preventivas, curativas e reabilitadoras. Considerando-se 

que as doenças cerebrovasculares têm apresentado grande impacto de morbidade e 

mortalidade na população, realizamos este estudo no campo de assistência, configurado 

como pesquisa descritiva, comparativa, de natureza aplicada, quantitativa e explicativa, 

com emprego do método observacional. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Antonio Pedro, com aprovação no CEP em 01/09/2006 sob 

N
o
 do Parecer 155/06 conforme Resolução 196/1996. O estudo foi desenvolvido em 

unidade ambulatorial de reabilitação físico-motora de hospital municipal a fim de 

descrever o perfil fisiopatológico, socioeconômico e demográfico dos clientes com 

acidente vascular cerebral atendidos nessa unidade. Os dados foram colhidos em dois 

momentos: o primeiro pela análise de prontuários, e o segundo durante a Consulta de 

Enfermagem. O desenvolvimento da consulta seguiu as fases da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. Assim, foi possível caracterizar o perfil dos clientes, os graus 

de dependência dos cuidados de enfermagem e descrever as prescrições de enfermagem. 

Os resultados das condutas de enfermagem foram agrupados de acordo com diagnósticos 

de enfermagem baseados na Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis 

Association – NANDA, conforme os domínios: 1- promoção da saúde; 2 - nutrição; 3 - 

eliminação e troca; 4 - atividade/repouso; 5 - percepção e cognição; 6 - autopercepção; 7 - 

relacionamentos de papel; 8 - sexualidade; 9 - enfrentamento/tolerância; 10 - princípios de 

vida; 11 - segurança/proteção; 12 - conforto. As condutas foram descritas com base nos 

achados e podem contribuir para os enfermeiros e acadêmicos de enfermagem que atuam 

na assistência aos clientes com dependência dos cuidados de enfermagem. A análise crítica 

da assistência foi realizada com base na legislação vigente que define as ações e direitos 

das pessoas com deficiências relacionadas à saúde, inclusão social, educação, autonomia, 

acessibilidade e todas as ações pertinentes às suas necessidades. 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem, Acidente Vascular Cerebral, 

Enfermagem em Reabilitação. 
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NURSING CARE FOR CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT CLIENTS – A 

PROPOSAL STUDY AT COUNT HOSPITALS 

 

 

Summary of Dissertation submitted to the Professional Master's Degree in Nursing 

Care, Fluminense Federal University / UFF, as part of the requirements to obtain the 

Nursing Master's degree.  

 

 

This study, targeting people and human groups research, aims to identify risk factors to 

which the population is exposed. The Ministry of Health recommends that health teams 

analyze the profile of the clientele at different levels of care with the purpose of designing 

preventive, curative and rehabilitative actions. Considering that cerebrovascular diseases 

have shown a great impact on morbidity and mortality of people, we conducted this study 

in the field of assistance, as a descriptive, comparative and applied quantitative research 

through the observational method. The research project was submitted to the Ethics 

Committee of Antonio Pedro University Hospital, with CEP approval on 01/SEP/2006 

under the Register 155/06 in accordance with Resolution 196/1996. The research was 

conducted in a physical rehabilitation area of a public hospital in order to describe the 

pathophysiological, socioeconomic and demographic profile of clients with stroke treated 

in this unit. Data were collected in two phases: the first by analysing charts, and the second 

during the Nursing Consultation. The proccess was performed according to the Nursing 

Care System  standards. It was possible to map the customers profiles and the degree of 

dependence on nursing care, as well as describing the need for nursing. The results of 

nursing procedures were grouped according to nursing diagnoses based on the Taxonomy 

II of the North American Nursing Diagnosis Association - NANDA, as follows: 1 - health 

promotion; 2 - nutrition 3 - removal and exchange; 4 - activity / resting; 5 - perception and 

cognition, 6 – self-perception; 7 - role relationships, 8 - sexuality, 9 - facing / tolerance; 10 

- life principles, 11 - safety / security; 12 - comfort. The procedures were described based 

on the findings and may contribute to nurses and nursing students who deal with customers 

with dependence on nursing care. The assistance review was based on current legislation 

which defines the actions and rights of people with needs related to health, social inclusion, 

education, autonomy and accessibility. 

  

Keywords: Nursing Care, Stroke, Rehabilitation Nursing.  
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A presente dissertação de mestrado se ocupa da assistência de enfermagem às 

pessoas vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em processo de reabilitação no 

ambulatório de hospital geral vinculado ao setor público. A escolha desse tema partiu da 

minha inserção, desde 2002, como enfermeira concursada para atuar no Hospital Geral de 

Guarus (HGG), unidade pública de saúde no município de Campos dos Goytacazes (RJ) 

 e 

ao qual permaneço vinculada até o presente momento. 

Trata-se de um ambulatório de um hospital municipal que integra o Sistema Único 

de Saúde (SUS)
1
 desse município. O hospital presta assistência ambulatorial, de 

emergência e de internação nas especialidades de clínica médica e pediatria aos munícipes 

de Campos e adjacências, além de contar com leitos da Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI). 

A autorização para divulgação do nome do Hospital Geral de Guarus foi concedida 

pelo presidente da Fundação Geraldo da Silva Venâncio e encontra-se em anexo. 

Minha inserção nos setores de emergência, clínica médica, ambulatório, 

reabilitação e gerência de enfermagem desta instituição, possibilitaram-me o conhecimento 

da realidade de atendimento à comunidade da referida cidade.  

Durante atendimento em vários setores do hospital, observa-se o grau de 

comprometimento de pessoas com doenças cardiovasculares, não somente na emergência, 

mas também nas clínicas de internação de adultos e no setor de reabilitação.  

Ao longo do período de abril de 2002 a junho de 2006, 165.082 pessoas foram 

atendidas na Unidade de reabilitação do HGG. Grande parte dessa clientela apresentava 

                                                 

 O Município de Campos dos Goytacazes fica localizado na Região Norte Fluminense. Sua população 

residente é de 426.154 habitantes segundo o Censo de 2007 (IBGE).
(2) 

Ao lado dos municípios de Cardoso 

Moreira, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra constitui uma das micro-regiões da 

Região Norte. A sede do Município fica a 286km de distância da Capital do Estado, o Município do Rio de 

Janeiro. O Município foi criado através do Ato de 02/09/1673, porém sua instalação tem data posterior (maio 

de 1676) 
(3)

. 

 

I - INTRODUÇÃO 

 



 

seqüelas neurológicas, dentre elas, pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral 

(AVC).   

O Acidente Vascular Cerebral tem se constituído em uma das principais causas de 

internações hospitalares e também de mortalidade e morbidade da população mundial e 

brasileira, acometendo principalmente a faixa etária acima de 50 anos e superando até 

mesmo as doenças cardíacas e o câncer. 
(4)  

Em concordância com dados divulgados pelo Ministério da Saúde 
(5)

, em 2002, 

quase 90.000 pessoas morreram em conseqüência de AVC, enquanto o Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) foi responsável por um pouco mais de 60.000 mortes. Esses mesmos 

dados indicam uma tendência ao aumento considerável da ocorrência de casos de AVC na 

população mais jovem, abaixo dos 50 anos de idade.  

No município de Campos dos Goytacazes, as Doenças do aparelho circulatório 

aparecem em primeiro lugar com 30,8%, seguida de Causas externas de morbidade e 

mortalidade (16,6%) e Neoplasias (tumores) 13,9%.
(3)

 

Popularmente conhecido como "derrame cerebral" ou, simplesmente, "derrame", o 

AVC é, também, um dos principais responsáveis por deixar o paciente incapacitado para 

realizar suas atividades habituais. De acordo com o grau do AVC, ou seja, da extensão e 

localização da área do cérebro atingida, ele pode fazer com que as pessoas fiquem 

totalmente dependentes de terceiros, sem condições, às vezes, de sair da cama, ou pode ser 

tão discreto a ponto de não deixar nenhuma seqüela ou deixar uma leve perda de força na 

mão.
 (6) 

O aumento dos casos de AVC tem gerado um afluxo considerável de pessoas aos 

serviços de reabilitação, o que coloca novos desafios ao atendimento dessa clientela. A 

atenção às pessoas com deficiência tem sido prestada por profissionais como 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e enfermeiros nas unidades de 

atendimento no município citado.  



 

A enfermagem em reabilitação desponta para a configuração de um novo 

paradigma, esboçando suas investigações no cenário nacional, para ousar mudar a prática, 

sobretudo na forma como lidamos com o outro diferente e suas singularidades.
 (7) 

A reabilitação pode ser também entendida como um “(...) processo dinâmico, 

contínuo, progressivo e principalmente educativo, tendo como objetivos a restauração 

funcional do indivíduo, sua reintegração à família, a comunidade e a sociedade”.
(8:1)  

Entretanto, não é objetivo adaptar às pessoas com deficiências à sociedade, e sim 

adaptar a sociedade às pessoas com deficiências. Para que esse objetivo seja alcançado é 

preciso trilhar o caminho pelos propósitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência: promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência
*
 e 

promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
(9:16)

 

  

O enfermeiro reabilitador tem como compromisso garantir às pessoas com 

deficiências e incapacidades, assistência nos vários níveis de dependência do cuidado, 

utilizando métodos e terapêuticas específicos. Precisa ser para seus clientes, em vez de 

estar com eles. Possibilitar-lhes o resgate de autonomia, independência e auto-estima,
(10)

 

com  tratamento respeitoso, atencioso e  digno. 

Os cuidados de enfermagem são entendidos como ações do enfermeiro 

indispensáveis ao resgate das capacidades das pessoas, às suas funções orgânicas e 

motoras, que possibilitem o resgate social e a integração do sujeito à sociedade, na 

reconquista da sua cidadania, proporcionando à pessoa qualidade no desempenho das suas 

atividades da vida diária, para que possa viver com o mínimo de dependência possível e 

dignidade. 
(11) 

Compete à equipe interdisciplinar, incluindo o enfermeiro de reabilitação, o 

desenvolvimento de um processo interacional e transdisciplinar que favoreça o 

                                                 
*
 Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.
 (9:16)

 

 
 



 

planejamento, ação e avaliação de medidas terapêuticas de enfermagem voltadas para a 

educação e promoção da saúde com enfoque no autocuidado, envolvimento e a 

participação ativa e sistemática do cliente, família e pessoas significativas em relação aos 

cuidados a serem desempenhados em casa.
 (8,12,13) 

A observação das atividades realizadas na emergência, nas clínicas de internação de 

adultos e no setor de reabilitação, motivou à realização da uma pesquisa que subsidiasse o 

estabelecimento de uma sistemática de assistência de enfermagem à clientela vítima de 

AVC acompanhada na unidade de reabilitação do HGG.  

Muitas foram às questões que se apresentaram algumas das quais constituem alvo 

do estudo aqui apresentado. 

Questões norteadoras: 

 Quais são as características sócio-demográficas e fisiopatológicas da 

clientela acometida por AVC atendida na Unidade de Reabilitação do HGG? 

 O paciente inserido na reabilitação corresponde ao grau de complexidade de 

atendimento proposto pela unidade? 

 Que condutas de enfermagem são destinadas a esses pacientes atendidos 

nesta unidade, que justifiquem a inserção do mesmo na terapêutica? 

 Baseada no grau de complexidade e nas características sócio-demográficas 

das pessoas acometidas por AVC, inseridas no programa de reabilitação, quais 

os diagnósticos e prescrições de enfermagem? 

Nessa direção, os objetivos desta dissertação são: 

Objetivo Geral: 

 

Realizar um estudo investigatório sobre os clientes atendidos em Serviço de 

Reabilitação de Hospital Geral com Acidente Vascular Cerebral, caracterizando seu perfil, 

seqüelas e condutas de enfermagem, de forma a elaboração de protocolos para a assistência 

de enfermagem.  

 



 

Objetivos Específicos: 

 Analisar o perfil sócio-demográfico e fisiopatológico dos clientes com AVC 

atendidos na unidade de reabilitação de hospital municipal. 

 Avaliar o nível de dependência funcional e os diagnósticos de enfermagem do 

cliente inserido em unidade de reabilitação;  

 Promover as prescrições de enfermagem propostas à assistência desses clientes, 

baseada nos diagnósticos de enfermagem identificados. 

A busca de respostas das questões anteriormente citadas levou-me a um processo de 

revisão da literatura. A linha de pesquisa concentrou-se, assim, nos grandes tópicos de 

produção de conhecimento sobre reabilitação, dentre os quais é possível citar o perfil da 

pessoa vítima de AVC nas diferentes regiões nacionais e internacionais. 

 Os cuidados fundamentais de enfermagem aplicados à reabilitação também foram 

destacados na revisão da literatura. Quanto a essa questão, a mesma se detém aos cuidados 

profissionais indispensáveis ao resgate das capacidades das pessoas, às suas funções 

orgânicas e motoras, como também cuidados que possibilitem o resgate e a integração do 

sujeito à sociedade, na reconquista da sua cidadania.
 (14)

  

Certamente ainda estamos distantes do ideal no que se refere à especialização do 

enfermeiro em reabilitação no município de Campos. Entretanto, bibliografia internacional 

demonstra uma grande preocupação da equipe interdisciplinar em estudar estratégias de 

atendimento de enfermagem em reabilitação. 

Além da análise bibliográfica, a pesquisa que deu origem a presente dissertação 

contou com um trabalho de campo, realizado no setor de reabilitação do Hospital Geral de 

Guarus (HGG), no período de novembro de 2006 a maio de 2007. Os principais resultados 

foram sistematizados e, após a descrição dos procedimentos metodológicos, são 

apresentados nesta dissertação com base nos seguintes eixos: perfil da clientela, grau de 

dependência dos cuidados de enfermagem, diagnósticos de enfermagem e condutas de 

enfermagem. 

A discussão empreendida foi organizada em capítulos, além da presente introdução, 

que estão assim discriminados. O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica que 



 

possibilitou a localização da bibliografia que respaldou as informações sobre a 

fisiopatologia sobre acidente vascular cerebral, os cuidados interdisciplinares com o cliente 

acometido por derrame e os aspectos sociais e legais das pessoas com necessidades 

especiais. 

O segundo capítulo descreve os aspectos metodológicos realizados por meio de um 

estudo de campo, de natureza quantitativa, documental, descritiva, explicativa com 

emprego do método observacional aplicado no campo da assistência. Seqüencialmente, no 

capítulo terceiro os resultados foram apresentados, dispostos nas etapas da elaboração.  

A primeira etapa, análise dos prontuários, possibilitou a caracterização do perfil do 

cliente atendido no ambulatório de reabilitação de hospital municipal, após o primeiro 

episódio de AVC. A segunda parte interpreta os diagnósticos de enfermagem identificados 

durante a consulta de enfermagem, caracterizando a dependência dos mesmos quanto aos 

cuidados de enfermagem.  

O quarto capítulo apresenta o resultado aplicado à prática configurado em 

protocolos que subsidiam os cuidados de enfermagem relacionados aos diagnósticos.  

A parte reflexiva dos resultados aborda as condutas necessárias à assistência aos 

pacientes com deficiências, visto que clientes, após a ocorrência do derrame, demandam 

necessidades especiais em virtude de seqüelas provenientes da doença. Esta abordagem 

possibilita identificar as falhas na assistência em nível local, estimulando as pessoas a 

refletirem sobre as leis criadas, mas não aplicadas a essa situação. 

As referencias bibliográficas relacionadas representam um recorte da literatura 

nacional e internacional, demonstrando um avançado desempenho científico na atenção às 

pessoas com doenças cerebrovasculares e com necessidades especiais.  

Os apêndices apresentam os instrumentos utilizados no projeto, possibilitando a 

utilização em outros projetos e nas consultas de enfermagem. 

 

 



 

 

 

Com a finalidade de sistematizar o estado da arte sobre a temática de estudo, foi 

feita revisão da literatura, através da BIREME, página da biblioteca virtual em saúde. A 

busca dessa bibliografia foi conduzida utilizando dois grupos de descritores: 1º grupo – 

enfermagem em reabilitação e 2º grupo - acidente vascular cerebral e assistência de 

enfermagem. Houve combinação de descritores para possibilitar as buscas. Foram 

selecionados artigos localizados pelos descritores extraídos do DeCS da BIREME, com 

publicação a partir de 2000 até 2008.  

A pesquisa assistemática proporcionou achados  em acervo de livros em bibliotecas 

e livrarias e teses em bibliotecas.  

Foram inclusos artigos que se relacionavam com assistência de enfermagem, 

paciente com AVC e enfermagem em de reabilitação. Também foram utilizados artigos 

referentes à fisiopatologia que possibilitassem fundamentação teórico-científica para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Para fins de levantamento de dados, não foram excluídos textos de cuidados de 

enfermagem intra-hospitalar, mantendo-os para subsídios de análise posterior. 

A coleta dos dados bibliográficos foi feita com base no modelo formulário para 

essa finalidade elaborado pelo NEPAE-NESEN em Anexo 1. Os dados foram catalogados 

conforme a relevância e relação dos temas entre si. A tabela 1 demonstra o quantitativo de 

artigos indexados e os localizados por ano e segundo a base de dados. 

Do total de 163 artigos indexados com os descritores nessas bases de dados, 47 

artigos que representam 28,83% foram localizados, analisados e sistematizados. Já em 

relação aos achados manualmente, 18 livros foram utilizados referentes à temática em 

estudo. A seguir, estão os principais pontos destacados na revisão bibliográfica. 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

Tabela 1 : Distribuição da literatura por ano de produção sobre a temática  

 

Ano de 

Publicação 

Artigos 

Indexados 

Artigos 

Localizados 

Base de Dados 

2000 24 02 LILACS/ MEDLINE 

2001 16 05 SCIELO/ LILACS/ MEDLINE 

2002 17 07 WHOLIS / MEDLINE 

2003 14 02 MEDLINE 

2004 22 08 BIREME/ SCIELO/MEDLINE 

2005 39 10 CAPES/SCIELO/MEDLINE 

2006 10 07 MEDLINE 

2007 10 05 BIREME 

2008 11 01 BIREME 

TOTAL 163 47  

Fonte: Dados próprios gerados a partir da revisão da literatura. 

1.1.Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

1.1.1 Fisiopatologia: O AVC é a interrupção prolongada do fluxo sanguíneo através de 

uma das artérias que suprem o cérebro. Considerada como uma emergência neurológica, a 

pessoa deve ser prontamente atendida em unidade de emergência neurológica.
 (6)

 

1.1.2 Tipos de AVC: hemorrágico e o isquêmico e devem ser atendidos de modo diferente 

e com urgência. 
(15) 

1.1.3 Fatores de risco: existe uma série de fatores de risco para AVC. O principal deles, 

não modificável, é a própria idade. O envelhecimento aumenta o risco de AVC. A partir 

dos 55 anos, a incidência de infarto cerebral duplica a cada década. Existem também 

diferenças raciais e de sexo na distribuição da arteriosclerose e da isquemia cerebral. A 

aterosclerose carotídea é mais freqüente em pessoas brancas do sexo masculino, enquanto 

que a arteriosclerose intracraniana é mais freqüente em pessoas negras.
 (6) 

O principal fator de risco modificável é a hipertensão arterial. As pessoas com 

hipertensão arterial sistólica > 160 mmHg e diastólica > 95 mmHg têm risco relativo de 

AVC quatro vezes maior do que na população em geral. A hipertensão arterial isolada, 

mais freqüente na idade avançada, aumenta o risco de AVC. 
(16) 



 

Outros fatores de risco reconhecidos são diabetes mellitus, tabagismo, obesidade, 

vida sedentária, uso de álcool, uso de anticoncepcionais, uso de drogas e enxaqueca.
 (17) 

1.1.4 Os sintomas mais freqüentes são: diminuição ou perda súbita da força na face, no 

braço ou na perna de um lado do corpo; alteração súbita da sensibilidade com sensação de 

formigamento na face, braço ou perna de um lado do corpo; perda súbita de visão de um  

ou dois olhos; alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular e expressar ou 

para compreender a linguagem; dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente; 

instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos. 
(16) 

1.1.4.1 Sintomas específicos: no derrame, conforme a área de hemorragia ou oclusão pode 

ser acompanhada dos seguintes sintomas: hemiplegia, hemianestesia ou hemiparesia, 

transtorno da linguagem, hemianopsia, afasia, apraxia, paralisia facial e de membros 

superiores e inferiores.
 (16) 

Hemorragia ou trombose no lado direito causa seqüela na perna 

e braço esquerdo, ficam sensíveis, chorosos, emotivos, deprimidos e irritados. Hemorragia 

ou trombose no lado esquerdo causa seqüela na perna e braço direito, ficam agressivos, 

reagem às orientações e aos exercícios, excitação e fadiga. Também podem ter outras 

dificuldades na fala, na audição, na visão, no paladar, na sensibilidade física ao toque. 
(17) 

1.1.5 Desordens associadas: alterações cognitivas, alterações comportamentais, alterações 

de linguagem, alterações da fala, dificuldades para a alimentação, constipação intestinal, 

depressão após Acidente Vascular Cerebral, epilepsia vascular, complicações decorrentes 

da imobilidade por hemiparesia.
 (6)

  

 A enfermagem deve ter capacidade técnica e psicoafetiva para cuidar destes 

clientes, que apresentam dificuldades físicas e emocionais. É importante saber que várias 

pessoas com a mesma doença e/ou a mesma incapacidade. Têm reações emocionais 

variadas. Por isso, os cuidados fundamentais podem ser os mesmos para o procedimento, 

mas não serão os mesmos para os clientes.
 (10)

  

1.1.6 Exames diagnósticos: diante da suspeita clínica de AVC, sua confirmação é 

necessária, através de alguns exames subsidiários fundamentais. São eles: tomografia 

computadorizada do crânio; ressonância magnética encefálica; investigação etiológica; 

exame do líquido cefalorraquidiano; angiografia cerebral; exames sanguíneos, tais como: 



 

hemograma, glicose, creatinina, uréia, eletrólitos, gasometria arterial, coagulograma e, 

antes da alta hospitalar, frente a suspeita de trombose, a dosagem do colesterol total e 

frações, triglicérides, fibrinogênio.  

Recomendam-se também reações sorológicas para a doença de Chagas e sífilis. Nos 

casos de AVCI em jovem ou sem etiologia definida, são recomendados: a avaliação 

laboratorial completa para processos auto-imunes, arterites, distúrbios da coagulação, perfil 

genético, malformação e dosagem de homocisteína.
(6) 

1.1.7 Tratamentos propostos: controle da Pressão Arterial; controle da glicemia; controle 

da temperatura; hiperventilação; antiagregação plaquetária; anticoagulantes; trombolíticos; 

endarterectomia carotídea; neuroproteção; antiedematosos. 
(17) 

1.1.8 Reabilitação: para a maioria das pessoas que sobrevivem a um AVC, a reabilitação é 

uma das partes mais importantes do tratamento. Esta deve ter início em fases precoces, nos 

primeiros dias após o AVC. 
(18)

  

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidarem da 

saúde e da assistência públicas, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de 

deficiências 
(19)

.  

Os programas de reabilitação incluem a terapia física e ocupacional e a reabilitação 

cognitiva e da linguagem 
(6)

, além de prevenção de iatrogenias 

. Estes programas integram 

um grande número de profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, 

professores, professores de educação física, fonoaudiólogos, assistentes sociais, médicos 

clínicos e neurologistas, enfermeiros e, evidentemente, o paciente e sua família.
 (19)

 

1.2. Sistematização da Assistência de Enfermagem na prevenção e controle dos 

pacientes com AVC 

Os cuidados fundamentais de enfermagem aplicados à reabilitação são 

indispensáveis ao resgate das capacidades das pessoas, às suas funções orgânicas e 

                                                 
*Iatrogenia (ou iatrogenose, iatrogênese) abrange, portanto, os danos materiais (uso de medicamentos, 

cirurgias desnecessárias, mutilações etc.) e psicológicos (psicoiatrogenia – o comportamento, as atitudes, a 

palavra) causados ao paciente não só pelo médico como também por sua equipe (enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais) 
20

 



 

motoras, como também cuidados que possibilitem o resgate social e a integração do sujeito 

à sociedade, na reconquista da sua cidadania. 

No momento do atendimento ao cliente no domicílio, no ambulatório ou no 

hospital, é necessário promover o diagnóstico de enfermagem na busca de situações reais 

e/ou potenciais que requeiram cuidados de enfermagem para evitar o aparecimento ou o 

agravo de determinados problemas. 

Vale ressaltar que este trabalho está sendo desenvolvido com diagnóstico de 

enfermagem da Taxonomia II proposto pela NANDA:  

“(...) consistindo em um julgamento clínico sobre a resposta de um 

indivíduo, uma família ou uma comunidade com relação a problemas 

de saúde reais ou potenciais/processos de vida que fornecem a base 

para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados nos quais a 

enfermagem é necessária”. 
(21:252)

  

1.2.1 Cuidados de enfermagem durante as diferentes etapas evolutivas da reabilitação 

1ª Etapa: Programas preventivos para grupos de risco nas unidades básicas de saúde e 

ambulatório da instituição.  

Promover acompanhamento e orientação às pessoas com hipertensão arterial e 

outras doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e demais fatores de risco de AVC, bem 

como identificar o tempo de ocorrência dos primeiros sinais e sintomas do derrame e a 

assistência necessária, refletindo sobre os resultados de prevenção de seqüelas e de novos 

episódios. 

Ações de enfermagem: Os enfermeiros acompanham as pessoas e diagnosticam os fatores 

de risco associados 
(16,18)

. Devem estar constantemente atualizados no que refere às 

condições de adoecimento e estratégias educacionais para a comunidade 
(22,23,24)

. A atuação 

dos profissionais no controle da hipertensão e do tabagismo e a redução dos casos fatais 

devido ao tratamento rápido e especializado, associado ao crescente avanço nos manejos 

clínicos estão relacionadas ao declínio das mortes resultantes de Acidente Cerebral 

Encefálico (AVE) 
(25)

. O reconhecimento e ações são norteados por cartilhas elaboradas 

pelo Ministério da Saúde, que preconizam cuidados, especialmente aos realizados no 



 

Sistema Único de Saúde. 
(26,27)

 O enfermeiro deve adequar o conteúdo do material a cada 

cliente, respeitando sua individualidade. 

2ª Etapa: atendimento emergencial, diagnóstico e intervenção precoce  

Realizar o atendimento emergencial em Serviço de Pronto Socorro, a fim de 

diagnosticar e iniciar terapêutica medicamentosa, bem como ações de enfermagem que 

visem minimizar os riscos, seqüelas, deformidades e iatrogenias.
  

Ações de enfermagem: O atendimento e reconhecimento dos diagnósticos para AVC 

proporcionam a grande diferença no resultado do tratamento. O paciente atendido, 

diagnosticado clinicamente, tomograficamente e tratado com anticoagulantes nas três 

primeiras horas após o início do acometimento, tem maior chance de minimizar as seqüelas 

decorrentes do AVC.
 (28)

. O atendimento, feito pela equipe interdisciplinar, possibilita um 

rápido diagnóstico e tratamento adequados. A Sistematização de Assistência de 

Enfermagem pode ser baseada em escalas de avaliação neurológica, com identificação dos 

déficits motores e sensoriais que dão indícios para o local de AVC, bem como utilização de 

escalas na avaliação neurológica do paciente com AVE isquêmico
(29)

, uso da Escala de 

Medida de Independência Funcional 
(30,31) 

são úteis, para acompanhar o curso da doença e 

determinar o prognóstico, as ações preventivas de iatrogenias, bem como reabilitadoras. 

3ª Etapa: Internação, intervenções terapêutica e preparo  para alta  

Assistência interdisciplinar com finalidade de desenvolver ações que promovam a 

reabilitação das seqüelas, prevenção de iatrogenias, e alta para domicílio. 

Ações de enfermagem: A internação do cliente, em muitos aspectos é difícil de ser 

realizada de maneira rápida e efetiva, em virtude da sobrecarga do Sistema Único de 

Saúde, das Unidades Hospitalares que não dispõem de recursos ou mesmos vagas para 

recebimento deste paciente. Logo, a escolha da clínica está diretamente ligada à 

disponibilidade de vagas. A escolha entre unidade especializada em neurologia e as 

tradicionais com equipe interdisciplinar, não tem sido considerada importante, pois os 

resultados da assistência não apresentam conclusões significantes
 (24)

.  



 

Dentre as ações, destacam-se a assistência direta, a orientação do cuidador 
(34)

, a  

identificação das dificuldades de cuidar do cliente em domicílio 
(35)

, as ações 

desenvolvidas pelo educador para saúde no treinamento da família 
(36)

, as implicações 

relacionadas ao perfil do sujeito que irá assumir e continuar, em domicílio, as ações 

terapêuticas 
(37)

, a avaliação dos aspectos cognitivos da pessoa que continuará com os 

cuidados a fim de elaborar a melhor estratégia de orientação para o mesmo 
(16)

, a busca de 

subsídios na prática baseada em evidência que possibilite nortear as ações, como, por 

exemplo, a questão nutricional tão importante para recuperação do cliente 
(37)

.  

É importante estabelecer critérios para o atendimento deste cliente internado: 

disposição do quarto de uma pessoa com AVC (o lado hemiplégico deve ficar voltado para 

o centro do quarto, para favorecer a máxima estimulação dos sentidos)
(17)

; medidas 

posturais e mobilização (quando um paciente está clinicamente estável e apresenta um bom 

nível de consciência, convém começar nas primeiras 24 a 48 horas com mobilização 

passiva e ativa na cama, controle da cabeça e do tronco e transferência para poltrona).  

Desta maneira, previnem-se as úlceras por pressão, diminui-se  a incidência de 

trombose venosa e de complicações respiratórias, ao mesmo tempo em que se acelera a 

recuperação
(17)

; programar atividades físicas (estas atividades têm por objetivo melhorar o 

condicionamento físico geral, reduzir os fatores de risco do AVC e proporcionar vivência e 

experiência em atividades em grupo, favorecendo a reinserção social, devendo ser 

iniciados após avaliação por profissionais especializados)
 (6)

; avaliar a eliminação – 

freqüentemente aparecem a impactação fecal e incontinência urinária. Avaliar a 

necessidade de cateterismo vesical e atentar para integridade cutâneo-mucosa. 
(17) 

A mudança de dieta por alimentos e a utilização de medidas posturais são úteis 

tanto quanto a preferência à alimentação oral sempre que possível. A modificação da 

consistência da dieta para fluidos espessos e comidas macias pode fazer uma diferença 

significativa, pois facilita a deglutição. Deve-se tomar cuidado com a monitorização das 

necessidades hídricas e nutricionais (risco de desidratação). A complementação de ácido 

cítrico ao alimento melhora o reflexo de deglutição, possivelmente devido ao aumento da 

estimulação gustativa e do trigêmio pelo ácido. 
(13) 



 

Se houver risco alto de aspiração ou se a ingesta oral for insuficiente para manter o 

bom estado nutricional, então se considera a possibilidade de suporte nutricional 

alternativo, como a inserção de sonda naso-enteral. A alimentação por gastrostomia após 

acidente vascular cerebral reduz a mortalidade e melhora o estado nutricional em 

comparação com a sonda nasogástrica. 
(17) 

4ª Etapa: Alta para o domicílio 

  Esta fase é um desafio para o enfermeiro, paciente e cuidador para a continuidade 

da assistência. 

Ações de enfermagem: Em muitas unidades de saúde, o cuidador é preparado para dar 

continuidade ao tratamento domiciliar, através de estratégias educacionais, sobre condutas 

possíveis de serem realizadas que minimizem ou previnam iatrogenias.
(38)

 O cliente, 

quando transferido para o domicílio pode desenvolver muitas complicações, entre elas, 

deformidades do lado plégico, lesões cutâneas, broncoaspiração, distúrbios vesico-

intestinais, infecções urinárias, distúrbios dentários, isolamento social, entre outros.
 (16)

 

Outra estratégia que possibilita a continuidade da assistência hospitalar baseia-se no 

Programa de Internação Domiciliar que promove a internação do cliente, com vínculo no 

hospital de origem e suporte para os clientes que atendam o perfil, definido pela resolução, 

para esse tipo de internação. 
(39 ) 

Importante, nesta fase, será preparar o paciente e seus familiares, para a alta 

hospitalar. Para tanto, são necessárias ações prévias: treinamento do cuidador ou pessoa 

significativa, que irá acompanhar e contribuir para a recuperação desta pessoa. Este passo é 

importante ser iniciado durante o processo de internação, para promover condições de 

continuidade da assistência em domicílio. 
(40)  

Promover visitas prévias ao domicílio a fim de identificar possíveis dificuldades, 

tais como as adaptações que possam ser necessárias realizar no lar.
 

Promover o 

encaminhamento para inserção em Unidade de Reabilitação, conforme a complexidade, em 

centros de referência, tanto quanto a contra-referência para a unidade de saúde mais 

próxima da residência. O início precoce da reabilitação diminui as chances de iatrogenias.
 

(6) 



 

5ª Etapa: Inserção em Unidade de Reabilitação Especializada, com equipe 

interdisciplinar. 

A assistência, nesta fase de trabalho, deve ser executada em parceria entre as 

diversas equipes envolvidas, a fim de possibilitar ao cliente, a reabilitação das suas 

potencialidades, prevenção de novos acidentes, reconhecimento dos fatores de risco e 

ações específicas no tratamento de co-morbidades e doenças crônico-degenerativas.  

Ações de enfermagem: Considera-se esta unidade de atendimento um elo entre a Unidade 

Hospitalar e os Programas de Saúde Pública. Esta unidade de trabalho é atualmente um 

grande desafio de atendimento, não só pela carência de unidades especializadas, mas pela 

assistência de enfermagem estar ligada à assistência realizada desde a primeira etapa.   

  

 O enfermeiro, principalmente com a orientação familiar, deve atuar nos 

seguintes aspectos: reabilitação motora, dirigida no sentido de conseguir o máximo nível 

de mobilidade e um alinhamento articular normalizado
 (6;10)

; espasticidade e dor no ombro 

hemiplégico
 (13;17)

; atividades da vida diária (além de avaliar a capacidade de realizar ou 

não uma determinada tarefa, avalia-se a necessidade de supervisão ou assistência, o tempo 

gasto para realizar cada tarefa e a necessidade de adaptações e modificações no 

ambiente).
(6;22)

; risco de novo infarto cerebral
(26)

; preparo do indivíduo para viver com 

limitações impostas pelas seqüelas do AVC 
(23)

; promover a re-inserção do cliente, nos 

projetos de saúde pública, a fim de prevenir novos acidentes cerebrovasculares, através do 

sistema de Referência e Contra-Referência do SUS.
(1) 

As ações do enfermeiro, no processo de reabilitação, ficaram nitidamente 

caracterizadas, norteando as ações que devem ser desenvolvidas ao longo de todo processo 

de adoecimento do paciente, e não limitado ao ambulatório de reabilitação. O resumo das 

etapas encontra-se no Esquema 1. 

 

 

 



 

Esquema 1 Sistematização da Assistência de Enfermagem e o Processo de 

adoecimento da pessoa com AVC. 

 

 

 

           CLIENTE 

                                           COM AVC 

      

                             

    

  

   

Fonte: Esquema elaborado a partir da análise da literatura. 

 

1.3 – Cuidando da Pessoa com Deficiência (PcD) 

A pessoa acometida por AVC pode adquirir limitações, incapacidades e 

dependência de cuidados que serão realizados por outra pessoa. Esta dependência de 

cuidados muitas vezes é atendida por um membro da família ou pessoa significativa 

caracterizada como cuidador. Neste caso de dependência, requerem não somente cuidados 

físicos, mas social, emocional e ajuda financeira. 
(41) 

Outro fator a ser considerado são as políticas públicas para respaldar os direitos das 

Pessoas com Deficiências (PcD). À medida que as PcD e seu cuidadores têm acesso às 

informações pertinentes, a busca pela valorização e respeito aos direitos proporciona 

melhor qualidade de vida.  
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1.3.1 Pessoas com Deficiência no Brasil 

No Brasil encontramos um grande número de pessoas com deficiência, seja ela 

visual, motora, auditiva, mental e/ou física, podendo, ainda, uma mesma pessoa apresentar 

mais de um tipo.  

As deficiências ainda podem ser classificadas em diferentes graus de gravidade: 

leve, moderada e grave; as categorias são classificadas em cinco: mental permanente; 

física; visual, auditiva, motora, que também possuem subcategorias.
(37) 

  

 

Tabela 2 - Número estimativo de pessoas com deficiência no Brasil, no Estado do Rio 

de Janeiro, com base em índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 

2007 

 

  % BRASIL ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

População Geral 100% 183.888.841 15.406.488 426.154 

Pessoas com 

Deficiência 

(grifo nosso) 

10% 18.388.884 1.540.648      42.615 

Mental 5% 9.194.442 770.324      21.308 

Física 2% 3.677.776 308.130        8.523 

Auditiva 2% 3.677.776 308.130        8.523 

Múltipla 1% 1.838.888 154.064        4.261 

Visual 0,5%    919.444   77.032        2.130 

 
Fonte: IBGE – Contagem da população 2007, com data de referência em 1º de abril de 2007, 

dos 5.435 municípios brasileiros que foram objetos desse levantamento censitário. 
(5)

 

 

 

1.3.2 Acessibilidade 

 

As limitações impostas ao sujeito podem caracterizar a dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde e tantos outros necessários. Os conceitos de acesso são variados e podem 

ser empregados de maneira imprecisa de acordo com a natureza da questão.   

De acordo com o DECRETO Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, acessibilidade é 

descrita como: 

“(...) condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte  e dos dispositivos, sistemas e 



 

meios de comunicação e informação, por pessoa  portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.”
(41:4 )

 

 

 

Ainda pode-se identificar como  

(...) medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência 

o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao 

meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos 

sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a 

outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, 

tanto na zona urbana como na rural.”
(9:21)

 

 
 

A classificação das limitações ainda pode definir o tipo de dificuldade de 

acesso/acessibilidade a qual a pessoa necessita. Pode-se identificar como obstáculos 

físicos: estruturas ou construções arquitetônicas que impeçam uma pessoa de chegar até o 

ambiente ou serviço; para promover a adequação de ambientes, consideram-se as 

orientações descritas na Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT NBR 9050, 2004.
(42)

 

 

A assistência à pessoa com necessidades de locomoção perpassa pelas políticas de 

acesso, mas também é fundamental o conhecimento das pessoas em conviver com essa 

locomoção e acesso, sem promover o constrangimento da pessoa com deficiência física.  

 

A convivência com PcD pode gerar situações de constrangimento quando, ao tentar 

ajudar, a pessoa não sabe exatamente como proceder. Quando houver dúvidas em relação à 

forma de ajudar, a melhor alternativa é perguntar como a pessoa deseja ser ajudada. 
(43)

 

  

Em relação aos obstáculos ligados à comunicação: dificuldade de acesso à 

informação em um formato utilizável pelo deficiente observa-se que os obstáculos são as 

vertentes analisadas e não a comunicação em si. 
(42)

 

 

No processo de comunicação, alguns elementos devem estar presentes. São eles: 

emissor, receptor, mensagem, canal e resposta. Portanto, a comunicação configura-se como 

forma de compreender e compartilhar mensagens enviadas e recebidas. O modo como se 

dá este intercâmbio exercerá influência no comportamento das pessoas envolvidas. 
(12)

 

 



 

Entre as seqüelas do AVC que comprometem a comunicação, está a afasia - uma 

dificuldade na expressão, na compreensão ou uma combinação de ambas - resultante de 

danos cerebrais 
(4) 

que podem apresentar-se de duas maneiras, conforme localização do 

centro da fala do paciente: afasia expressiva - incapacidade de falar ou afasia receptiva – 

incapacidade de compreender a linguagem falada ou escrita. 
(44)

  

 

Entretanto, dentre todos os obstáculos, é relevante identificar a comunicação como 

um direito inato ao ser humano 

(...) Ter-se-á que reconhecer, ou que rejeitar, a existência de um 

direito novo, que poderia ser somado aos direitos do homem já 

adquiridos, e não substituí-los. [...] os elementos que integram esse 

direito fundamental do homem são os seguintes: a) o direito de 

reunião, de discussão, de participação e outros direitos de 

associação; b) o direito de fazer perguntas, de ser informado, de 

informar e outros direitos de informação; c) o direito à cultura, o 

direito de escolher, o direito à proteção da vida privada e outros 

direitos relativos ao desenvolvimento do indivíduo. Para garantir o 

direito de comunicar seria preciso dedicar todos os recursos 

tecnológicos de comunicação a atender às necessidades da 

humanidade a esse respeito. 
(45:13 )

 

 

A comunicação vai além da palavra escrita, falada e sinalizada. É um direito 

inalienável do ser humano. 

 

“A Comunicação é um direito humano que deve ser tratado no mesmo 

nível e grau de importância que os demais direitos humanos”. O 

direito humano à comunicação incorpora a inalienável e fundamental 

liberdade de expressão e o direito à informação, ao acesso pleno e às 

condições de sua produção, e avança para compreender a garantia de 

diversidade e pluralidade de meios e conteúdos, a garantia de acesso 

eqüitativo às tecnologias da informação e da comunicação, a 

socialização do conhecimento a partir de um regime equilibrado que 

expresse a diversidade cultural, racial e sexual; além da participação 

efetiva da sociedade na construção de políticas públicas, tais como 

conselhos de comunicação, conferências nacionais e regionais e 

locais. A importância do direito humano à comunicação está ligada 

ao papel da comunicação na construção de identidades, 

subjetividades e do imaginário da população, bem como na 

conformação das relações de poder.
(46:1)

 

 

À equipe compete tornar possível a retomada da comunicação pela pessoa com as 

limitações decorrentes do AVC. Para a enfermagem, é um dos instrumentos básicos de 

cuidar. “É um processo de compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas 

sendo que as próprias mensagens e o modo como se dá seu intercâmbio exercem influência 

no comportamento das pessoas nele envolvidas a curto, médio e longo prazo.”
(47)

 



 

Outros obstáculos aparecem na implementação de políticas ou de práticas que 

estabeleçam involuntariamente uma discriminação, identificados como obstáculos 

sistêmicos. Os obstáculos comportamentais, relativos às convicções ou percepções 

errôneas das capacidades ou da qualidade de vida de uma pessoa deficiente levam a um 

tratamento injusto. 
(36) 

 Observa-se que as leis, resoluções, portarias que tratam dos direitos das PcD, 

apesar de criadas, são pouco conhecidas e respeitadas. A orientação, esclarecimento, 

divulgação maciça desses direitos devem ser realizados, não somente para as pessoas que 

adquirem ou convivem com deficiências. É preciso ir além. Os próprios profissionais que 

atendem as pessoas precisam de treinamento específico.  

Portanto, a busca por respostas para esses questionamentos pode ser realizada por 

meio do desenvolvimento da pesquisa “Assistência de Enfermagem Para Pessoa com 

Acidente Vascular Cerebral: uma proposta de estudo em hospital municipal” com base em 

algumas diretrizes anteriormente abordadas. 

 

1.4 - Ações de Enfermagem nas Atividades da Vida Diária 

A limitação da atividade, antes conceituada como incapacidade, é agora entendida 

como uma dificuldade no desempenho pessoal 
(36)

. Portanto, a atuação do enfermeiro deve 

buscar a interdisciplinaridade, pois, à medida que os diagnósticos são efetuados, a análise e 

a tentativa de resolução devem ser feitas em equipe, visto que, cada profissional 

desempenha funções intrínsecas às suas habilidades, mas também, relacionam-se às outras 

disciplinas.  

Quando o tema de autonomia, dependência e independência para realizar tarefas, é 

citado, é necessário definir os termos. 

  Autonomia pode ser definida como a liberdade individual, privacidade, livre 

escolha, auto-regulação, independência moral, liberdade para experienciar o self e a 

harmonia com os próprios sentimentos e necessidades.
 (47) 



 

Em relação ao significado de independência, é capacidade de realizar atividades da 

vida diária sem ajuda ou ainda como estado ou condição de quem ou do que tem liberdade 

ou autonomia, de quem procura recorrer só aos seus próprios meios, de quem se basta;
 (48) 

apesar da relação do poder fazer e poder escolher, mesmo funcionalmente e/ou fisicamente 

impedidas, muitas pessoas são capazes de exercer suas capacidades de escolha e de 

controle sobre parte de seu ambiente. 

Ao promover a avaliação funcional do sujeito, o profissional pode dar a designação 

para uma função específica, a capacidade de se autocuidar e atender as necessidades 

básicas diárias, ou seja, as atividades da vida diária (AVD). 

Entre as clássicas AVD incluem-se: a capacidade para alimentar-se, transferir-se, 

vestir-se, banhar-se, ter continência e usar o banheiro. Outras atividades como preparar as 

refeições, lavar roupa, cuidar da casa, fazer compras, usar o telefone, usar o transporte, 

controlar o dinheiro e os medicamentos, são as "atividades instrumentais da vida diária" – 

AIVD.
(36) 

A independência na realização das AVD é de grande importância na vida das 

pessoas, pois envolve questões de natureza emocional, física e social. Independentemente 

da faixa etária, a dependência pode alterar a dinâmica familiar, os papéis desenvolvidos 

pelos seus membros, interferindo nas relações e no bem estar da pessoa dependente e dos 

seus familiares.  

Quando se propõem programas terapêuticos em reabilitação, a identificação de 

problemas específicos a serem abordados, bem como a quantificação dos progressos dos 

pacientes e o estabelecimento de novas prioridades exigem a documentação da 

funcionalidade de forma compreensível e reprodutível.  

Muitas formas de promover essa avaliação são utilizadas. Dentre elas, destacam-se: 

 Medida da Independência Funcional (MIF) a qual na prática clínica é utilizada por 

médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e enfermeiros de reabilitação, dentre 

outros profissionais da área, como forma de avaliação e subsídio para a intervenção na 



 

busca da melhor independência funcional possível e pertinente ao estilo de vida do 

indivíduo 
(30)

;
 

 Brazilian version of the OARS (Olders Americans Resources and Services 

Multidimensional Functional Assesment Questionnaire (BOMFAQ) - que avalia a 

dificuldade referida na realização de 15 atividades validadas previamente, sendo 8 

atividades de vida diária (AVD): deitar/levantar da cama, comer, pentear cabelo, andar 

no plano, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro em tempo e cortar unhas dos pés, e 7 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD): subir escada (1 lance), medicar-se na 

hora, andar perto de casa, fazer compras, preparar refeições, sair de condução e fazer 

limpeza de casa
 (48)

;
 

 Escala de  Barthel, escala simples, denominada de índice de Barthel, para avaliar a 

independência de doentes com distúrbio neuro-muscular ou músculo-esquelético, ou 

seja, a sua capacidade de realizar, por si só, as atividades de vida diária. A pontuação 

para cada item é baseada no grau de dependência do paciente. O escore máximo é dado 

pela somatória da pontuação de cada quesito 
(49)

;
 

 Bobath descreve, em detalhes, os principais distúrbios sensoriais e motores 

encontrados em pacientes hemiplégicos adultos, discutindo os fatores que interferem na 

função motora normal e os princípios do tratamento derivados de tais achados. 
(50) 

Um componente essencial da avaliação da efetividade de um programa de 

reabilitação é a coleta sistematizada de dados de acompanhamento da performance 

funcional dos pacientes. 

Para promover a interação com os clientes, mister utilizar outros tipos de 

instrumentos, neste caso, atitudes e ações voltadas ao cuidar. Os instrumentos baseiam as 

ações de enfermagem proporcionando noções necessárias  a alcançar o objetivo desejado 

seja na arte ou na ciência.  

 

1.5 - Instrumentos Básicos de Cuidar em Enfermagem 

 A atuação da enfermeira junto à pessoa com deficiência deve estar centrada na 

educação para a saúde, no "cuidar" tendo como base o conhecimento do processo de 



 

reabilitação e no retorno da capacidade funcional para a realização das suas atividades, 

com objetivo de atender às suas necessidades básicas e alcançar sua maior independência 

possível. 
(51) 

A fim de desenvolver o cuidado, o enfermeiro dispõe de instrumentos básicos que 

são recursos empregados para se alcançar um objetivo ou conseguir um resultado.
 
Dentre 

os Instrumentos Básicos de Cuidar (IBC) descritos por Cianciarullo (2003)
(47)

, encontram-

se: observação em enfermagem, método científico, princípios científicos, criatividade, 

comunicação, trabalho em equipe, planejamento, avaliação, destreza manual e habilidade 

psicomotora, aprendizagem e aplicação. 

Além desses IBC outros foram citados por Amendoeira (2003)
 (52)

: relação de ajuda, 

entrevista, processo de enfermagem e registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Trata-se de um estudo de campo, de natureza quantitativa, documental, descritiva, 

explicativa com emprego do método observacional, aplicada ao campo da assistência. 
(53) 

O delineamento do problema em estudo aborda os aspectos da sistematização da 

assistência de enfermagem para a reabilitação de pessoas acometidas por acidente vascular 

cerebral, atendidas em unidade ambulatorial de reabilitação de hospital geral. 

A abordagem científica quantitativa refere-se ao conjunto geral de procedimentos 

ordenados, sistematizados e utilizados para se adquirir informações. O cientista, ao 

conduzir um estudo quantitativo, reúne evidências empíricas, ou seja, evidências 

fundamentadas na realidade objetiva e relacionadas, direta ou indiretamente, através dos 

sentidos mais do que através de crenças pessoais ou palpites. Neste tipo de estudo 

científico, são utilizados instrumentos formais para coletar a informação necessária. 

Geralmente a informação reunida é quantitativa, isto é, informação numérica que resulta de 

mensuração formal e que é analisada com procedimentos estatísticos 
(54)

. 

Para a interpretação dos resultados, foi utilizada avaliação simples, representados 

em tabelas percentuais. Durante a primeira fase da avaliação o n representou 29 pacientes, 

enquanto que na fase de consulta de enfermagem o n foram 13 pacientes que 

permaneceram em estudo. Os determinantes desta interferência serão abordados no 

decorrer do trabalho. 

Os dados foram colhidos por meio da análise documental (prontuário) e durante a 

consulta de enfermagem. Sua análise subsidia a elaboração de protocolos, não somente 

para as ações desenvolvidas em unidade de reabilitação, como para contribuir nas ações 

desenvolvidas em outras unidades do hospital. Cabe ressaltar que os formulários foram 

adaptados de outros setores da instituição para atender os clientes no setor de reabilitação, 

visto que anteriormente ao presente estudo não era contemplada a Consulta de enfermagem 

no setor. 

 

CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS  



 

2.1. O Cenário da pesquisa 

O estudo foi realizado em um ambulatório de reabilitação de hospital municipal, 

vinculado exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, que atende clientes em processo de 

reabilitação de média e alta complexidade. 

 

2.1.1. Descrição da Instituição Hospitalar 

 

a) Características Gerais 

O Hospital Geral de Guarus (HGG)
(55)

 está vinculado à Fundação Geraldo da Silva 

Venâncio no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Consiste em instituição de médio 

porte, provido de 83 leitos, sendo: 30 destinados à internação clínica, 25 para a pediatria, 

além de 18 na emergência. Destes últimos, 15 são denominados repousos que comportam 

cinco leitos femininos, cinco masculinos e cinco pediátricos. Os três restantes ocupam a 

sala de urgência inserida na área de circulação da emergência e destinada ao atendimento 

de casos mais graves ou instáveis.  

A Unidade de Terapia Intensiva abrange 10 leitos intensivos e 05 semi-intensivos. 

A instituição conta ainda com ambulatório dotado de capacidade para 1.200 consultas por 

dia e um completo setor de diagnóstico por imagem. 

            A principal porta de entrada do HGG é a emergência, responsável por cerca de 98% 

das internações totais,  restando apenas 2% para usuários que acessam o hospital por outros 

meios (transferências, solicitações de vagas resultantes de procedimento realizado na 

unidade ambulatorial). 

A emergência possui um consultório de enfermagem, destinado à triagem e quatro 

consultórios médicos, sendo dois para atendimento clínico e dois para pediatria. Os 

clientes, após passarem pela consulta de enfermagem, são atendidos pelos médicos, sendo 

a ordem de atendimento determinada pela avaliação de risco definida pelo enfermeiro.  

O destino dos pacientes após atendimento médico, varia em função da conduta 

tomada, podendo seguir as possibilidades de orientação e liberação imediata; recebimento 



 

de medicações prescritas na sala de hipodermia com liberação subseqüente; internação em 

uma das unidades de internação, ou mesmo no repouso, na espera de vaga neste ou em 

outro hospital da cidade. O período de espera por um leito pode durar de algumas horas a 

dias.          

2.1.2  Unidade Ambulatorial de Reabilitação  

 

A Unidade Ambulatorial de Reabilitação do Hospital Geral de Guarus foi 

habilitada
(56)

 para atendimento de nível intermediário

 e de maior complexidade

**
 para 

pessoas com deficiência. 
(57)

 

O atendimento é exclusivamente ambulatorial, com ações realizadas em turnos da 

manhã e tarde. Até o momento, não são utilizados os leitos de internação pactuados, e a 

alimentação não é fornecida pela instituição. Desta forma, os clientes permanecem em um 

período de quatro horas por dia. 

 

A equipe interdisciplinar é composta por fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, além dos profissionais administrativos.  

 

A equipe de enfermagem é composta de dois enfermeiros, que promovem a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, orientações ao cliente e familiares, bem 

como cuidados diretos de cunho privativo, tais como sondagem vesical de demora ou 

alívio, curativos de grande porte ou em catéteres, manuseio de sondas enterais e estomas.  

                                                 

 Constitui um Serviço de Reabilitação Física – Nível Intermediário a unidade ambulatorial, devidamente 

cadastrada no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, que disponha 

de serviços especializados para avaliação e tratamento de pessoas portadoras de deficiência física. 

Caracteriza-se como serviço de média complexidade, com instalações físicas adequadas, equipamentos e 

equipe multiprofissional para o desenvolvimento de um conjunto de atividades individuais e/ou em grupo, 

acompanhamento médico e funcional e orientação familiar. Inclui a prescrição, avaliação, adequação, 

treinamento, acompanhamento e dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção.
(57:2)

 
**

 Caracteriza-se como serviço de maior nível de complexidade, com instalações físicas adequadas, 

equipamentos e equipe multiprofissional e multidisciplinar especializada, para o atendimento de pacientes 

que demandem cuidados intensivos de reabilitação física (motora e sensório motora), constituindo-se na 

referência de alta complexidade da rede estadual ou regional de assistência à pessoa portadora de deficiência 

física. Inclui a prescrição, avaliação, adequação, treinamento, acompanhamento e dispensação de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção.
(57:2)

 

 
 



 

 

Os técnicos de enfermagem realizam as atividades pertinentes ao nível médio, 

como avaliação de sinais vitais, higienização, auxílio na deambulação e/ou transporte em 

cadeira de rodas ou macas, executam curativos de menor complexidade, sob orientação do 

enfermeiro.  

 

O processo de trabalho realizado atualmente nesta unidade hospitalar, vem 

atendendo às propostas do SUS e Programa de Nacional de Humanização - PNH 
(58)

: 

 

- Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho 

definido; 

A implantação do Programa de Humanização “Programa Integrar-Humanizar” do 

HGG, iniciado em 2005, atua diretamente nas unidades assistenciais, dentre elas a 

reabilitação, treinando e capacitando os servidores para essa filosofia de atenção. 

 

- Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários; 

 

A inserção do cliente no setor é realizada através de encaminhamento do médico 

assistente, da rede vinculada ao Sistema Único de Saúde e a avaliação é realizada por 

equipe interdisciplinar. Caso o cliente apresente distúrbios de média ou alta complexidade 

é inserido no programa de reabilitação e as consultas são agendadas com os profissionais 

conforme o comprometimento diagnosticado. Os clientes de baixa complexidade são 

referenciados às unidades mais próximas de suas residências. 

 

2.2. Universo e Amostra do Estudo 

Para fins deste estudo, foram pesquisados clientes com seqüela de AVC, após o 

primeiro episódio, em tratamento exclusivo neste serviço, nos meses de abril, maio e junho 

de 2007. Não foi definido um número limite para a coleta dos dados e, sim, a sua repetição. 

Caracterizam-se, portanto pacientes com primeiro episódio de AVC em processo de 

reabilitação em ambulatório especializado, cuidados por cuidador familiar.  



 

A inclusão dos clientes foi feita mediante os critérios definidos como: clientes após 

o primeiro episódio de acidente vascular cerebral, inserido no ambulatório de reabilitação, 

até quatro meses após o derrame, com terapia exclusiva no serviço. Não foi limitada a 

idade, a fim de identificarmos a faixa etária e como ela se apresenta; também não foi feita 

distinção de tipos de AVC a fim de não interferirmos na amostragem do perfil do cliente.  

Dentre os critérios de exclusão da amostragem, estão: clientes com mais de quatro 

meses de episódio de AVC, que não foram inseridos em programa de reabilitação pós alta 

hospitalar; tal critério foi estabelecido visto que a cronicidade da patologia agrava as 

seqüelas; pessoas que estivessem com acompanhamento em outro serviço de reabilitação 

ou acompanhamento domiciliar de profissionais de reabilitação. Pretendemos, com esses 

critérios, estabelecer um perfil mais próximo entre os clientes da amostragem. 

 

2.3. Técnicas de pesquisa e instrumentos de coleta de dados 

2.3.1- A análise documental - As informações fornecidas pelos sujeitos do processo foram 

colhidas por meio da análise prévia dos prontuários, e identificados os dados sócio-

demográficos, utilizando os itens descritos no histórico de enfermagem. 

2.3.2 - A Consulta de Enfermagem (CE) 

Durante a CE 
(59)

, os enfermeiros elaboram a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem 
(60)

, utilizando as etapas do processo de enfermagem. 

Histórico e Exame Físico: o instrumento para coleta de dados, descrito no 

Apêndice A, foi elaborado com características próprias para clientes em reabilitação. A 

avaliação do grau de dependência dos cuidados de enfermagem foi o mesmo instrumento 

elaborado por Sales 
(61)  

disponível no  Anexo 2. Vale ressaltar que esse modelo é utilizado 

na clínica médica do referido nosocômio.  

Diagnóstico de Enfermagem: o enfermeiro, após ter analisado os dados colhidos 

no histórico e exame físico-emocional, detecta os problemas de enfermagem (sinais ou 

sintomas que indicam o desvio de saúde), as necessidades básicas afetadas e grau de 



 

dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e 

comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes ou potenciais. Os 

comprometimentos da saúde são variados e dependem dos diagnósticos para serem 

solucionados nas diversas dimensões. 

O diagnóstico, conforme abordado anteriormente, segue a Taxonomia II da 

NANDA. Foram incluídos somente os diagnósticos aprovados para teste até a elaboração 

dessa dissertação, que possuem Características Definidoras. 
(21)

 Os resultados com os 

diagnósticos foram disponibilizados no Apêndice B. 

Prescrição de Enfermagem: É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, 

que direciona e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma 

individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e 

manutenção da saúde. 

Para a situação de assistência ambulatorial, promove-se a orientação ao cuidador e 

ao próprio cliente, descrevendo as ações pertinentes a cada caso. Apêndice C. 

Evolução de Enfermagem: é registrada em impresso compartilhado com outros 

profissionais, após o atendimento dos mesmos. Esta ação proporciona maior integração 

entre a equipe. 

 

2.4. Tipo de validação dos instrumentos e do procedimento 

O Histórico de Enfermagem foi desenvolvido no setor reabilitação. As abordagens 

foram baseadas no modelo da Medida de Independência Funcional 
(30)

, e o HE aplicado em 

todos os pacientes atendidos na CE, independente do diagnóstico. As abordagens foram 

pertinentes, não havendo necessidade de alterações até o presente momento.  

O modelo de Avaliação diária do enfermeiro, baseado no modelo Sales 
(61)

, foi 

testado nos clientes internados, pelos enfermeiros plantonistas desta unidade. Como foi 

aprovado, foi escolhido para ser utilizado na unidade de reabilitação. 



 

2.5. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antonio Pedro, Aprovação no CEP em 01/09/2006 sob N
o
 do parecer 155/06 conforme 

Resolução 196/1996 
(62) 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos, sendo que os dados 

foram colhidos após recebimento da aprovação do referido projeto. Modelos dos termos 

nos Apêndices D, E e F. 

Todos os entrevistados tiveram a garantia do sigilo de seus nomes e só participaram 

aqueles que consentiram em participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

O formulário de consentimento livre e esclarecido foi apresentado aos participantes, 

sendo o início da avaliação condicionada a este consentimento (Apêndice G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da revisão documental, a fim de 

selecionar os clientes com perfil de inserção no presente estudo. Após a seleção, foram 

analisados e realizados tratamento e categorização dos mesmos. Os dados disponíveis 

foram inseridos no HE e tratados através de programa que possibilitou gerar os gráficos e 

tabelas, para posterior análise. 

A fim de determinar a amostra, foi necessária a busca dos pacientes, analisando a 

agenda de todos os profissionais que atendiam pessoas com comprometimentos 

neurológicos. Desta forma, foram impressas as agendas dos profissionais e os pacientes 

com AVC foram identificados.  

Realizou-se a análise dos prontuários dos clientes que apresentavam as 

características de inserção na pesquisa. A dificuldade encontrada foi a falta de diagnóstico 

preciso nos prontuários, desde o encaminhamento do cliente, pelo médico assistente, até a 

descrição e definição dos problemas apresentados. Em muitos prontuários, não havia a 

definição de primeiro, segundo, ou outros episódios de AVC. 

Após a definição e identificação necessárias, os prontuários foram separados e 

analisados. Em um total de 158 prontuários, 29 pacientes apresentavam condições de 

inclusão. 

A fim de garantir o anonimato dos clientes, os mesmos foram catalogados com a 

letra C (Cliente) e a numeração iniciada em 001 a 029, de maneira aleatória. O código foi 

anotado nos instrumentos de coleta de dados. Os impressos utilizados, durante a CE, foram 

mantidos nos prontuários, sem a identificação da pesquisa.   

 

CAPÍTULO 3: PRINCIPAIS RESULTADOS  

ORÇAMENTO 



 

3.1 - Primeira fase da análise dos dados: avaliação documental.   

3.1.1 - Análise do perfil da pessoa acometida por AVC. 

Tabela 3 - Perfil da pessoa acometida por AVC. Rio de Janeiro, Campos dos 

Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 
Variável  Fi F% 

Sexo   

Masculino 17 58,6 

Feminino 12 41,4 

Etnia   

Branca 17 58,6 

Afrodescendente 12 41,4 

Faixa Etária   

Acima 60 anos  16 55,2 

Entre 50 e 59 anos 8 27,6 

Abaixo de 49 anos 5 17,2 

Estado Civil   

Casado 19 65,6 

Viúvo 8 27,6 

Separado 1 3,4 

Outro  1 3,4 

Grau de instrução   

1ª a 4ª série 17 58,6 

5ª a 8ª série 6 20,7 

2º grau 5 17,3 

Universitário 1 3,4 

Dados Profissionais   

Empregado em situação competitiva 14 48,3 

Aposentado por idade 7 24,1 

Desempregado 3 10,4 

Prendas domésticas 2 6,9 

Aposentado por invalidez 2 6,9 

Desempregado com benefícios 1 3,4 

Total          29           100,0 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise documental. 



 

Houve predominância do gênero masculino. As variações por tipo de 

acometimentos referentes ao gênero podem contribuir para predominância desse gênero. 

Esta informação é importante quando nos deparamos com o cliente para promover as 

orientações pertinentes aos cuidados. 

Quanto à etnia, a maioria foi identificada como raça branca, o que contradiz a 

literatura. Apesar do derrame e doenças coronarianas serem fatores de adoecimento, a 

etnia é sabidamente um alto fator de AVC em relação às doenças coronarianas, entre 

japoneses e pessoas africanas ou afro-descendentes. 
(63) 

  

Observa-se que apenas duas origens étnicas foram citadas. Essas informações 

podem apresentar desvios, em virtude de a avaliação basear-se na cor da pele e não na 

origem genealógica do sujeito. Em decorrência desse fato, a forma de identificar a etnia foi 

modificada, sendo descrita como etnia declarada, eliminando a interferência do avaliador. 

As pessoas com mais de 60 anos representam 55,2 % dos pacientes acometidos pelo 

AVC. Este dado deve ser analisado, em decorrência de haver um aumento significativo da 

sua incidência de um novo episódio de AVC a partir da sexta década de vida, praticamente 

dobrando a incidência a cada nova década. 
(64)

 

Mesmo com a predominância de pessoas acima de 60 anos com o primeiro 

episódio, existe uma preocupação com os casos abaixo de 59 anos. Observa-se que 17,2% 

de adultos jovens abaixo de 49 anos foram acometidos de AVC. 

A morbidade de pessoas abaixo de 59 anos (44,8 %) compromete o faixa etária 

produtiva. O mesmo dado foi observado por Falcão:  

  

 “(...) Quanto ao status profissional, esse foi alterado com o AVC, 

deslocando-se da condição de trabalhador para a de aposentado”. As 

mulheres encontram-se, após o AVC, em uma situação mais precária, 

porque a fonte de renda principal passa a ser a de terceiros, 

especialmente porque o trabalho anterior era informal e sem 

cobertura previdenciária. (...) uma população de 15 a 45 anos o 

retorno ao trabalho de pouco mais de 70%, em média, após oito 

meses do AVC (...).
(65:99)

 

A importância de melhores condições de vida, onde as pessoas estão inseridas, 

lazer, alimentação adequada, exercícios físicos, controle de fatores de risco intrínsecos e 



 

extrínsecos estão relacionados com as ações do enfermeiro, desde a prevenção até a 

reabilitação dos sujeitos afetados e pré disponentes. 

A predominância de pessoas casadas supera as outras categorias, o que tende a 

possibilitar ao cliente um retorno às suas atividades da vida diária com apoio do 

companheiro ou da companheira. A relação com sexualidade pode ficar afetada pela 

limitação de libido e mobilidade.  

A sexualidade é uma importante abordagem a ser realizada pelo enfermeiro, 

principalmente no que se refere aos pacientes mais jovens. Essa abordagem será discutida 

posteriormente, nos diagnósticos de enfermagem. 

A maioria apresenta baixo nível de escolaridade. Este fator pode ser importante na 

prevenção de AVC, tratamento de hipertensão arterial e Diabetes melittus, bem como 

proporcionar a continuidade do tratamento, tanto pelas seqüelas que afetam a cognição, 

quanto pela compreensão dos sinais e sintomas das patologias associadas que elevam as 

chances de novos episódios.  

Um desafio para o enfermeiro é identificar as estratégias necessárias na orientação 

das pessoas com esse nível de escolaridade. 

No município de Campos, 37,4% da população estão vinculadas às atividades de 

serviço, muitas vezes, autônomo, o que dificulta a manutenção da renda mínima de 300 

reais. 
(61) 

Os clientes inseridos na categoria de empregado em situação competitiva, 48,3% 

representam à realidade de trabalho informal. Esses clientes ficam em situação 

competitiva, pois não dispõem de vínculo empregatício, com CTPS assinada.  

Outros trabalham como autônomos, com comércio próprio, não dispondo de outra 

fonte de renda. O comprometimento sócioeconômico transforma a realidade familiar, 

preocupando ainda mais as famílias atingidas.  

Esse mesmo perfil se repetiu em estudo que identificou que a fonte de renda 

principal deixou de ser o trabalho (assalariado, autônomo ou informal) sendo substituída 



 

pela aposentadoria e por benefício previdenciário, e parte deles passaram a ter como fonte 

de renda as doações ou recursos de familiares. 
(65)

 

 

Os recursos para garantir acesso a emprego e benefícios devem ser realizados a 

todos os cidadãos. Contudo, dentro da sua atual condição, pessoa acometida pelo AVC, 

observa-se que 58,6 % estudaram até a 4ª série, e não estão com qualificação técnica que 

possibilite re-inserção no mercado de trabalho. 

A busca de soluções deve ser avaliada em parceria com a Assistente Social, visto 

que existem alternativas sociais governamentais e não governamentais disponíveis na 

região e que muitas vezes a pessoa desconhece os seus direitos, inclusive cursos de 

qualificação profissional que pode adequar a nova condição da pessoa, para funções 

possíveis.  

3.1.2 Análise do perfil epidemiológico das pessoas com AVC. 

 

 Além das doenças que são notoriamente conhecidas como fatores de risco para o 

AVC, outras podem estar associadas, as co-morbidades. 

  

As co-morbidades podem aumentar as chances de agravo dos fatores de risco, bem 

como das seqüelas ou ainda como deflagradores de outro episódio de AVC.  

  

Conforme a patologia de base, a mesma  pode interferir diretamente no processo da 

reabilitação. Foram identificadas como patologias associadas: Hipertensão Arterial em 16 

pacientes (55,2%), Diabetes Melittus em 5 (17,2%). As Cardiopatias aparecem em 3 

pacientes, com porcentagem de 10,3% e outras representando 3,4%. 

A predominância de HAS e DM relacionam-se com os fatores de risco do AVC. A 

análise dos prontuários possibilitou também observar casos de HAS não informados, o que 

reforça a expressão “assassina silenciosa”. Essa característica é sabidamente um fator 

preponderante para o derrame, sem relacionar os sinais e sintomas à hipertensão arterial, 

conseqüentemente, ao AVC. 



 

De todos os analisados, somente um informou ser etilista, um outro fator pré 

disponente ao AVC. A não informação desse dado ainda carrega uma grande carga de 

preconceitos ou desconhecimento do consumo de bebidas alcoólicas serem caracterizado 

como dependente do álcool. 

 

3.1.3 Análise do tempo para inserção no Serviço Ambulatorial de Reabilitação 

 

Conforme já abordado, no processo de adoecimento, as co-morbidades e as doenças 

decorrentes do AVC, seqüelas e iatrogenias, associadas à faixa etária (idosos), demandam 

maior instabilidade e agravo da pessoa após o AVC.  Desta, é fundamental que se inicie, o 

mais cedo possível, medidas de reabilitação como forma de garantir uma recuperação 

eficaz. A reabilitação deve ser iniciada assim que o quadro clínico estabilizar 
(66). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos clientes com AVC (N= 29) segundo Tempo de inserção no 

programa de reabilitação após alta hospitalar. Rio de Janeiro, Campos dos 

Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Tempo de inserção no programa de 

reabilitação após alta hospitalar 

 

Fi 

 

F% 

Entre 2 e 3 meses 14 48,3 

Menos de 1 mês 7 24,1 

Entre 1 e 2 meses 7 24,1 

Entre 3 e 4 meses 1 3,5 

Total  29 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise documental. 

 

Nesta análise, observa-se que os clientes foram inseridos no prazo de dois meses a 

três meses. Considera-se que esse tempo seja comprometedor em virtude das funções e 

disfunções serem afetadas. O fluxograma de atendimento da Unidade Ambulatorial de 

Reabilitação do HGG está descrita no Esquema 2.  

 

 Entre os fatores de demora observados, destacam-se: a indisponibilidade de 

condução para transportar a pessoa com AVC, muitas vezes acamada; a dificuldade do 



 

cuidador deslocar-se até a unidade para marcação de consulta, em virtude de não ter outro 

para cuidar do paciente na sua ausência; a falta de vagas na unidade mais próxima  à 

residência; falta de informações sobre o processo de encaminhamento, entre outros. 

 

Percebe-se que as condições de acesso novamente são evidenciadas.  Muitas vezes 

o inicio da reabilitação não ocorre devido à não inserção do cliente na unidade de 

referência, pela falta de vaga; logo, a terapêutica deverá iniciar na unidade básica mais 

próxima da residência seja Posto de Saúde ou Unidade do Programa de Saúde da Família 

(PSF) e unidades particulares pactuadas com o SUS. 

 

A garantia do serviço, ou o acesso, é determinado pela legislação vigente, “(...) a 

assistência à saúde do portador de deficiência não poderá ocorrer somente nas instituições 

específicas de reabilitação, devendo ser assegurado a ele o atendimento na rede de 

serviços, nos diversos níveis de complexidade e nas especialidades médicas.” ( Brasil, 

2004) 
(57)

 

 

Portanto, vários obstáculos de acesso podem ser definidos, entretanto nenhuma 

justificativa pode ser fornecida para a demora do atendimento do cliente. 

 

A fim de promover a inserção do cliente no setor de reabilitação, foi criado um 

fluxo de trabalho que norteia os profissionais neste processo. A inserção do cliente deve 

atender os critérios estabelecidos pela Portaria MS/GM nº 818, de 5 de junho de 2001, 

definidos para nível de atendimento de intermediária e alta complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquema 2: Fluxograma de atendimento dos clientes no Serviço de Reabilitação do 

HGG 

 
 

 

 
 

Fonte: Serviço de Reabilitação do Hospital Geral de Guarus. 

 

 

 

3.2 - Segunda fase da análise dos dados: grau de dependência do cuidado de 

enfermagem 

A segunda fase de avaliação baseou-se na interpretação dos achados dos clientes 

através da CE. 

Vários comprometimentos geográficos, sociais e políticos ocorreram no município, 

interferindo na assistência dos clientes. Em janeiro de 2007, ocorreu uma grande enchente 

no Rio Paraíba do Sul que corta o município, causando transtornos como desabamento de 

pontes que ligam as duas margens e diversos bairros. Várias famílias ficaram desabrigadas, 

e foram deslocadas para centros comunitários e escolas estaduais e municipais.  

Caracterizado como 

média ou alta  

complexidade 

Inserido no Programa com 

definição das especialidades 

necessárias ao atendimento 

terapêutico. 

 

Em regime terapêutico com 

equipe interdisciplinar 

Caracterizado como 

baixa complexidade 
Cliente será encaminhado a rede  primária do 

serviço do SUS mais próxima à residência  

 

A reavaliação com a EDP será realizada no 

3º, 6º e 9º meses (ou em qualquer momento 

que for solicitada por um profissional que 

acompanha o cliente) para definir a 

alta/encaminhamento. 

Encaminhamento médico 

(proveniente de Serviço 

conveniado ao SUS) que deverá 

ser entregue na Recepção do 

Setor de Reabilitação. 

 

Agendar para o Grupo 

de Recepção 

Grupo de Recepção: 

avalia o grau de 

complexidade (baixa, 

média e alta) 



 

Muitos pacientes que estavam inseridos no serviço de reabilitação ficaram 

impossibilitados de se deslocarem dos bairros mais distantes e os que dependiam da 

travessia do rio não suportavam horas de espera para fazê-lo. Foi o primeiro momento de 

abandono de tratamento para vários pacientes. 

 

Outra causa de dificuldade de atendimento deu-se no mês de março quando houve 

descredenciamento do Programa de Saúde da Família (PSF), permanecendo com 

atendimento precário nas Unidades Básicas de Saúde. Essa situação proporcionou grandes 

dificuldades de liberação por alta do serviço de reabilitação ou encaminhamento para 

unidades de baixa complexidade do cuidado. 

 

3.2.1 - Grau de dependência do cuidado de enfermagem 

 

 Devido à ausência de protocolo único para definir o grau de dependência do 

paciente pela equipe interdisciplinar, a equipe de enfermagem adotou o modelo utilizado 

na clínica médica. A avaliação baseava-se nos seguintes indicadores: estado mental e nível 

de consciência; oxigenação; sinais vitais; nutrição e hidratação; motilidade;  locomoção; 

cuidado corporal; eliminações; terapêutica; educação à saúde; comportamento; 

comunicação e integridade cutâneo-mucosa. 

 

3.2.1.1 Cuidados mínimos 

 

 Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista de enfermagem, mas fisicamente 

auto-suficientes quanto à satisfação de suas necessidades humanas básicas. 

 

Representou 37,0%, sendo porcentagem alta de clientes com cuidados mínimos de 

enfermagem. Esse dado contradiz a proposta da unidade em atender pessoas com maior 

grau de complexidade do cuidado. 

 

Desses clientes, permaneceram em tratamento: C006 - justificativa: apresentou 

ganhos com a terapia e possibilidades de melhoras apesar de inserido há 12 meses; as 

dificuldades administrativas da rede de atenção primária não possibilitariam o 



 

encaminhamento; a equipe mantém em sessões de fisioterapia e terapia ocupacional. C009 

– justificativa: inserido há dois meses no tratamento, com ganhos importantes nas AVDs, 

com possibilidades de mais conquistas. 

 

Os clientes C021- C025- C024- C016 foram inseridos no Grupo de Memória da 

própria unidade.  

 

Os clientes que não apresentavam perfil para a permanência em tratamento na 

unidade, receberam Alta com encaminhamento ao PSF/ UBS (C007 – C004- C008- C020- 

C015). Com essa conduta, foram viabilizadas cinco vagas para outros clientes. 

 

3.2.1.2 Cuidados intermediários 

 

Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com 

parcial dependência das ações de enfermagem para o atendimento de suas necessidades 

humanas básicas, com 27,6 % dos clientes. 

 

Esta já apresenta as características definidoras para a permanência dos clientes no 

Programa de média e alta complexidade, em virtude das suas dependências. Os clientes 

que permaneceram em tratamento: C018- C017- C011.  

  

O cliente C013 foi inserido no Grupo de Memória, enquanto o cliente C003 

recebeu alta com encaminhamento ao PSF/ UBS mais próxima da residência, em virtude 

da dificuldade de deslocamento para o HGG devido à enchente. 

 

Os clientes C028- C005- C029 abandonaram tratamento. O abandono de tratamento 

foi caracterizado por faltas contínuas, sem justificativa, em somatório de cinco faltas 

consecutivas. Vale ressaltar que todos estavam em terapia há seis meses.  

 

Com essa situação, observa-se que mais quatro vagas foram abertas. 

 

 



 

3.2.1.3 Cuidados Semi-intensivos 

 

 Cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico, porém com 

total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades 

humanas básicas ou cuidados a pacientes recuperáveis (não crônicos).  

 

 Essa classificação representa o perfil de clientes com maior possibilidade de 

terapêutica na unidade de reabilitação, porém encontramos poucos inseridos, ou seja, 03 

pacientes que representam 10,3%, o que caracteriza um índice muito abaixo do esperado. 

 

A disponibilidade de vagas estava diretamente relacionada às altas de outros 

clientes. Entretanto, várias dificuldades foram encontradas para a liberação por alta, 

quando o PSF permaneceu com suas portas fechadas, conforme discutido anteriormente. 

 

Os clientes com este grau de dependência foram os mais afetados com as 

dificuldades de acesso ao hospital. Os clientes C012 e C022 foram inseridos nos Grupos de 

Afasia e Memória, respectivamente; o cliente C002 manteve tratamento, apesar de estar em 

terapia há um ano e seis meses. Esta situação é possível em virtude da avaliação 

multiprofissional e prognóstico de mais ganhos. 

 

3.2.1.4 Cuidados Intensivos 

 

Cuidados a pacientes graves, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade 

de sinais vitais, que requeiram assistência de enfermagem permanente e especializada. 

Nesta categoria foram definidos 6,9% dos clientes avaliados. 

 

Pelo modelo proposto, o grau de dependência intensivo não contempla os clientes 

ambulatoriais. Devem estar internados, especialmente pelas situações apresentadas. 

 

Agravamento do quadro e suspensão do tratamento: C027 – C001.  O cliente C027 

foi submetido a uma cirurgia para tratar abscesso abdominal, após seis meses de 



 

tratamento. O cliente C001 foi internado para cirurgia não informada pelos familiares, no 

primeiro mês de terapêutica. 

 

Em situações que o cliente era avaliado com esse grau de complexidade, o mesmo 

era encaminhado ao serviço de Pronto Socorro. 

 

Abandonaram o tratamento sem justificativa descrita: Os clientes, C010 – C023- 

C014 não compareceram a unidade durante o período da pesquisa tendo sido substituídos 

na terapia e excluídos da pesquisa.  

 

Foram excluídos da pesquisa C019 e C026, pois sofreram o segundo AVC, 

descaracterizando o perfil estudado.  

 

Como resultado, 13 clientes permaneceram em assistência, dos 29 inicialmente 

avaliados.  

 Em virtude dos problemas de atendimento já descritos 17,3%, ou seja, 5 clientes 

não foram analisados. 

 

 

3.3 - Terceira fase da análise dos dados: Diagnósticos de enfermagem (DE) 

 

 3.3.1 Diagnósticos de enfermagem: definição 

 

O Diagnóstico de enfermagem é uma etapa do processo de sistematização da 

assistência de enfermagem, conforme visto anteriormente. O DE identifica e define um 

problema de saúde que ações independentes de enfermagem ou prescritas pelo médico 

podem prevenir ou solucionar 
(22)

. 

 

Para fins deste estudo, a Taxonomia II foi adotada; a mesma compreende três 

níveis: domínios, classes e diagnósticos. 



 

Um domínio representa uma esfera de atividade, estudo ou interesse. Uma classe é 

uma subdivisão de um grupo maior; uma divisão de pessoas ou coisas por qualidade, grau 

ou categoria.  

 

Um diagnóstico de enfermagem consiste em   

“(...) um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma 

família ou uma comunidade com relação a problemas de saúde reais 

ou potenciais/processos de vida que fornecem a base para uma 

terapia definitiva que busca alcançar resultados nos quais a 

enfermagem é necessária”. (NANDA, 2006, p. 252).
 (22)

. 

 

3.3.1.1 Eixos da Taxonomia II  

 

A Taxonomia II foi aprovada na 14ª Conferência Bianual da NANDA. É 

compreendida em um formato multiaxial para ajudar na adição de novos diagnósticos ou 

na modificação daqueles existentes; é dividida em sete eixos, que são os seguintes: Eixo 1: 

O conceito diagnóstico; Eixo 2: Tempo (aguda ou crônica, curto prazo, longo prazo); Eixo 

3: Unidade do cuidado (individual, família, comunidade, grupo alvo); Eixo 4: Idade ( feto 

ao idoso); Eixo 5: Estado de saúde (real, risco de, oportunidade ou potencial para 

crescimento/estimulação); Eixo 6: Descritor (limita ou especifica o significado do conceito 

diagnóstico); Eixo 7: Topologia ( partes / regiões do corpo). 

Vale ressaltar que nesta dissertação somente serão citados os domínios que foram 

identificados na análise dos resultados. 

 

3.3.1.2 Diagnósticos de enfermagem para pacientes com AVC citados na literatura 

 

Os DE mais citados na literatura foram: Deglutição Prejudicada; Risco para 

Aspiração; Risco para Volume de Líquidos Deficiente; Risco para Nutrição 

Desequilibrada: menos do que as Necessidades Corporais; Incontinência Urinária Total ou 

Constipação; Déficit do Auto Cuidado; Negligência Unilateral; Mobilidade Física 

Prejudicada; Risco para Integridade da Pele Prejudicada; Comunicação Prejudicada; Risco 

para Enfrentamento Ineficaz e Risco para Enfrentamento Familiar Comprometido. 
(45) 

 

 



 

3.3.1.3.Diagnósticos de enfermagem: resultados encontrados  

 

 Os resultados foram descritos dentro dos Domínios e Classes, com a predominância 

de avaliação nos treze clientes que permaneceram em terapia com a equipe interdisciplinar. 

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 1 Promoção da 

Saúde. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 
Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 2 – Controle da Saúde     

Controle eficaz do regime terapêutico 5 38,4 13 100 

Controle familiar ineficaz ao regime terapêutico 5 38,4 13 100 

Manutenção do lar prejudicada 5 38,4 13 100 

Manutenção ineficaz da saúde 4 30,7 13 100 

Controle comunitário ineficaz do regime 

terapêutico 
4 30,7 13 100 

Controle ineficaz do regime terapêutico 4 30,7 13 100 

Disposição para nutrição melhorada 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Quando os dados são dispostos em uma tabela, a observação pode ser detalhada, 

não somente nos dados explícitos, mas nos não explícitos. Dos 13 pacientes que 

permaneceram em tratamento, somente 38,4 % estavam caracterizados para a eficácia do 

regime terapêutico e um apresentou disposição para nutrição melhorada. Os outros itens, 

com bastante relevância, apresentam a ineficácia, seja do familiar, da comunidade e, 

principalmente, do profissional de saúde em habilitar o cliente/família e comunidade na 

Promoção da Saúde. 

 

Controle ineficaz do Regime terapêutico é definido como padrão em que o 

indivíduo apresenta ou está em risco para apresentar dificuldades para a integração à vida 

diária de um programa de tratamento de doenças e das seqüelas para alcançar as metas de 



 

saúde específicas. Podem estar relacionados a tratamento, situacionais, barreiras de 

compreensão secundária (p.ex. déficits cognitivos, ansiedade).
 (45)  

Este diagnóstico apareceu para os cuidadores/clientes que não receberam orientação 

durante o tempo de permanência no hospital ou os cuidadores não foram os mesmos que 

acompanharam o cliente durante a internação. 

 

 Os DE, para controle eficaz e ineficaz do regime terapêutico, estão relacionados 

basicamente com o perfil e papel do cuidador. O controle eficaz do regime terapêutico 

descreve o indivíduo que tem sucesso no controle de uma doença ou de uma condição.  A 

enfermeira pode auxiliar a pessoa a melhorar o seu controle. O foco de orientação baseia-

se na orientação antecipada (por exemplo, ensinar a pessoa que eventos poderiam afetar 

negativamente o controle e como reduzir o impacto negativo).
(69) 

 

 Para o controle eficaz, identificamos os cuidadores que receberam orientações 

intra-hospitalar, durante o período de internação e o acompanhamento precoce da equipe 

interdisciplinar, ou os cuidadores com experiência prévia de cuidar de pessoa com 

comprometimentos.  

 

 O conhecimento da assistência às outras patologias associadas também proporciona 

uma relação terapêutica eficaz, quando relacionados aos itens: horário de medicação e 

organização do espaço domiciliar, com retirada de tapetes, acomodação de móveis, 

adequação dos horários de refeições. 

 

Com relação à manutenção do lar prejudicada, “estado em que o indivíduo ou 

família apresenta, ou está em risco de apresentar dificuldade na manutenção de um 

ambiente doméstico seguro, higiênico, producente”
 (69)

; a questão financeira também foi 

relevante, visto que muitos clientes atuavam como autônomo, não tendo outra fonte de 

recursos.  

 

Para tanto, a abordagem do Serviço Social com os encaminhamentos e orientações 

pertinentes aos direitos e acesso aos serviços públicos foram fundamentais para construir 

uma base de suporte terapêutico familiar. 



 

Tabela 6 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 2 Nutrição. Rio de 

Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 
Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 - Ingestão     

Deglutição Prejudicada 10 76,9 13 100 

Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais 
8 61,5 13 100 

Risco de Nutrição desequilibrada: mais do que 

as necessidades corporais 
1 7,69 13 100 

Classe 5 - Hidratação     

Risco de volume de líquidos deficiente 3 23,0 13 100 

Volume de líquidos deficiente 2 15,3 13 100 

Risco de desequilíbrio do volume de líquidos 1 7,69 13 100 

Disposição para equilíbrio de líquidos 

aumentado 
1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

 Observa-se que o diagnóstico com maior predominância nos clientes analisados, 

Deglutição Prejudicada (funcionamento anormal do mecanismo de deglutição associado 

com déficit na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica)
(22)

, tem também como 

conseqüência o risco de aspiração e nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais são conseqüências do prejuízo da deglutição.  

 

 Os clientes que apresentaram esse diagnóstico foram avaliados pelo fonoaudiólogo, 

caracterizando a possibilidade de ingestão via oral. Os que não apresentavam condições 

foram submetidos à sondagem naso enteral, com prescrição de dieta pelo nutricionista. 

Cada dieta foi definida na sua composição, priorizando a forma de administrar, através de 

seringa, pelo processo gravitacional. 

 

 

 

 



 

Tabela 7 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 3 Eliminação e 

Troca. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Função Urinária     

Incontinência urinária de urgência 4 30,7 13 100 

Incontinência urinária total 2 15,3 13 100 

Incontinência urinária funcional 2 15,3 13 100 

Eliminação urinária prejudicada 2 15,3 13 100 

Disposição para eliminação urinária 

melhorada 
1 7,69 13 100 

Classe 2 – Função Gastrintestinal     

Risco de constipação 4 30,7 13 100 

Incontinência intestinal 1 7,69 13 100 

Constipação 1 7,69 13 100 

Classe 4 – Função Respiratória     

Troca de gases prejudicada 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Os padrões normais de eliminação urinária podem ser rompidos após o acidente 

vascular cerebral. Quando a lesão ocorre nos lobos frontais do cérebro, que controlam a 

natureza voluntária da micção pode levar à incontinência. Os tipos de incontinência são 

descritos como: de urgência – sensação subjetiva de ser incapaz de retardar 

voluntariamente a urgência para urinar; total – perda de urina contínua, involuntária e 

imprevisível de uma bexiga não distendida; funcional – envolve a incapacidade ou falta de 

vontade de uma pessoa com controle esfinctérico e vesical normal de alcançar o banheiro 

a tempo para urinar.
(45)

  

 



 

A eliminação urinária prejudicada, ou seja, distúrbio na eliminação de urina, tem 

como características definidoras além dos tipos de incontinência vistos anteriormente, 

nictúria, hesitação, poliúria, disúria e retenção

. 

(22) 

  

As alterações urinárias interferem diretamente nas atividades de vida diária 

(AVD), pois podem levar ao isolamento social, uma vez que muitas pessoas sentem-se 

embaraçadas durante o convívio social. O enfermeiro deve buscar as alternativas 

possíveis conforme o grau de lesão, comprometimento vesical e transtornos sociais, 

bem como promover a manutenção da integridade cutâneo-mucosa decorrente das 

eliminações e o tempo decorrido até a sua higienização. 

 

 Em relação à função gastrintestinal, o risco de constipação, pode ser definido 

como risco de diminuição da freqüência normal de evacuação, seguida de dificuldade 

ou eliminação incompleta de fezes, ou eliminação de fezes duras e secas; enquanto que 

a constipação é a diminuição da freqüência normal de evacuação, acompanhada de 

dificuldade ou eliminação incompleta de fezes, ou eliminação de fezes duras e 

secas.
(22)

 

 

 A incontinência intestinal, eliminação involuntária do conteúdo intestinal, 

também afeta diretamente as ações do cliente e seu cuidador. A reeducação intestinal 

dependerá da área de lesão cerebral, do estado clínico da pessoa relacionada à  

desorientação e/ou capacidade de comunicar a sua necessidade fisiológica.
(70)

 

 

A função respiratória identificada, troca de gases prejudicada, foi decorrente 

de infecção respiratória tratada conforme protocolo. 

 

Cabe ressaltar que os aspectos relacionados à dependência do outro para cuidar 

do seu corpo não está meramente na disposição (vontade) do cuidador em realizar a 

                                                 

 Nictúria: micção durante os horários de sono normais. Hesitação: decorrente de sinais enfraquecidos do 

cérebro ao músculo detrusor da bexiga: a pessoa sente que precisa urinar, mas urina pouco ou nada. E talvez  

não consiga esvaziar a bexiga completamente. Poliúria: é a formação e excreção de quantidades excessivas 

de urina na ausência de um aumento concomitante de ingestão de líquidos. Disúria: micção dolorosa. 

Retenção: incapacidade de esvaziar a urina da bexiga. 
(70)

 

 



 

sua higienização. Vai além da sua própria necessidade de cuidado, com seu corpo 

exposto, tocado, humilhado. 
(10)

 É importante para o cliente com necessidades de ajuda 

para atender às suas necessidades fundamentais, que o cuidador seja realmente uma 

pessoa significativa. Que realize as ações com afeto. 

 

 O corpo deve ser visto além da coisa entre outras coisas.     

    

 “ (...)Meu corpo não é coisa, não é máquina, não é feixe de 

ossos, de músculos e sangue, não é uma rede de causas e efeitos, 

não é um receptáculo para uma alma ou para uma consciência: 

é meu modo fundamental de ser e de estar no mundo, de me 

relacionar com ele e de ele se relacionar comigo. Meu corpo é 

um ser sensível que se sente e sente, que sabe sentir e ser 

sentido. É uma interioridade exteriorizada e uma exterioridade 

interiorizada. É esse o ser ou a essência do meu corpo. Meu 

corpo tem, como todos os entes uma dimensão metafísica ou 

antológica”. (71:207) 

 

 

 Compreende-se que a exposição do corpo, especialmente para o idoso que não tem 

a cultura da exposição de partes íntimas até mesmo para parentes, a manipulação sem a 

garantia de estabelecimento das relações terapêuticas e de respeito mútuo, profissional-

cliente, torna mais difícil a sua participação no processo de cuidar. 

 

 Ao manusear a pessoa, deve-se perceber, por menor que seja a exposição, qual a 

reação da mesma, considerando sempre que para ela, o corpo vai além de matéria, é o 

templo sagrado da sua alma. 

 

As alternativas de proteção do corpo estão relacionadas ao ambiente, tipo de roupa 

ou procedimento, recursos como biombos, cortinas e lençóis; diminuição do número de 

pessoas durante o exame e a presença de pessoas no ambiente que realmente sejam 

significativas para o cliente e para a assistência. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 8 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 4 

Atividade/Repouso. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Sono/Repouso     

Padrão de sono perturbado 6 46,1 13 100 

Disposição para sono melhorado 2 15,3 13 100 

Privação de sono 1 7,69 13 100 

Classe 2 – Atividade/Exercício     

Risco de síndrome de desuso 7 53,8 13 100 

Mobilidade física prejudicada 6 46,1 13 100 

Deambulação prejudicada 5 38,4 13 100 

Capacidade de transferência prejudicada 3 23,0 13 100 

Mobilidade com cadeira de rodas prejudicada 2 15,3 13 100 

Mobilidade no leito prejudicada 1 7,69 13 100 

Estilo de vida sedentário 1 7,69 13 100 

Classe 4 – Respostas 

Cardiovasculares/Pulmonares 
    

Risco de intolerância à atividade 5 38,4 13 100 

Intolerância à atividade 2 15,3 13 100 

Perfusão tissular ineficaz (periférica) 1 7,69 13 100 

Ventilação espontânea prejudicada 2 15,3 13 100 

Classe 5 – Respostas Autocuidado     

Déficit no autocuidado para higiene/banho 7 53,8 13 100 

Déficit no autocuidado para higiene íntima 7 53,8 13 100 

Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-

se 
5 38,4 13 100 

Déficit no autocuidado para alimentação 5 38,4 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

 



 

A análise de sono e repouso permite verificar que os distúrbios no padrão do sono 

(Padrão de sono perturbado e privação de sono) são definidos como incapacidade de 

satisfazer a necessidade individual de sono e repouso, causada por fatores internos como 

ansiedade, depressão, estresse, doença, medicamentos ou distúrbio do biorritmo.
(72)

  

 

O enfermeiro deve avaliar os fatores relacionados a cada cliente, promovendo as 

intervenções necessárias a fim de que o mesmo alcance um padrão de sono que satisfaça às 

suas necessidades. 

Em relação à Classe 2, atividade e exercício, distingue-se um número considerável 

para Risco de síndrome de desuso (53,8%), Mobilidade física prejudicada (46,1%) e 

Deambulação prejudicada (38,4%) são bastante peculiares para pessoas com hemiplegia.  

O enfermeiro deve buscar resultados como o retorno independente das atividades 

da vida diária; a identificação e cuidado das partes paralisadas do corpo e uso de 

dispositivos de auxílio para alcançar a mobilidade.
(45)

  

 

As complicações da imobilidade podem incluir úlcera por pressão, constipação, 

estase de secreções pulmonares, trombose, infecção do trato urinário e/ou retenção 

urináriaforça ou resistência diminuída, hipotensão ortostática, amplitude de movimento das 

articulações diminuído, desorientação, distúrbio da imagem corporal e sentimento de 

impotência.  

 

As orientações pertinentes aos diagnósticos: Risco de síndrome de desuso, 

Mobilidade física prejudicada, Deambulação prejudicada devem ser avaliadas para cada 

paciente, em parceria com os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Desta forma, as 

orientações serão as mesmas, sem conflitos, bem como reforço constante das orientações.  

Para possibilitar o alcance das metas, é preciso trabalhar em equipe, orientando e 

reforçando as orientações de uso de dispositivos que possibilitem o retorno dos 

movimentos ou parte deles, bem como orientação ao cuidador para atividades de 

transferência de cama para cadeira, uso de andadores, preparo do domicílio; a fim de 

facilitar a locomoção do cliente. 



 

Risco de intolerância à atividade e Intolerância à atividade somam 53,7% na 

Classe 4 ( Respostas Cardiovasculares e pulmonares). Este resultado pode estar 

correlacionado aos padrões afetados de sono e repouso; distúrbios alimentares e à própria 

idade do cliente.
(72)

 

As respostas para autocuidado identificam uma grande relação de dependência com 

o cuidador. As orientações para as atividades referentes variam conforme o grau de 

comprometimento e possibilidade de realização de cada pessoa. É preciso também focar a 

participação do cuidador quanto ao resgate da maior independência possível da pessoa 

cuidada.  

 

O perfil do cuidador é descrito em duas categorias: os que incentivam o doente a 

recuperar a sua autonomia. É o primeiro modo de cuidar, desenvolvido pelo familiar, 

subsidiado nas suas possibilidades e crença de que ele deve se integrar ao processo de 

reabilitação do indivíduo, considerando-o sujeito participativo e ativo de sua recuperação. 

(41)
 

 

É uma categoria que congrega três subcategorias: estimula o restabelecimento de 

movimentos; reorienta o doente no tempo e no espaço e oferece outros cuidados que 

possam ajudar na recuperação. 

 

O segundo modo de cuidar que não estimula a autonomia do doente, quando o 

cuidador familiar acredita que, ao assumir o papel deve fazer tudo pelo doente, 

desconsiderando-o como sujeito ativo e participativo de sua recuperação.  Esta categoria 

congrega duas subcategorias: super proteção do doente e resistente ao estimulo do doente a 

andar.
 (41) 

 

Portanto, compreender o papel do cuidador e buscar a autonomia do cliente é 

fundamental para a recuperação do mesmo. As ações realizadas pelos terapeutas 

ocupacionais e fisioterapeutas são explicadas ao paciente; treinar o cuidador familiar 

quanto à continuidade das atividades em domicilio é atribuição também do enfermeiro. 

 



 

Tabela 9 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 5 

Percepção/Cognição. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Atenção     

Negligência unilateral 2 15,3 13 100 

Classe 2 – Orientação     

Síndrome da interpretação ambiental 

prejudicada 
3 23,0 13 100 

Classe 4 – Cognição     

Memória prejudicada  8 61,5 13 100 

Processos do pensamento perturbados 3 23,0 13 100 

Confusão crônica 3 23,0 13 100 

Confusão Aguda 1 7,69 13 100 

Disposição para enfrentamento aumentado 

individual 
1 7,69 13 100 

Classe 5 – Comunicação     

Comunicação verbal prejudicada 9 69,2 13 100 

Disposição para comunicação aumentada 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 
 

O Domínio 5 que agrega as Classes identificadas Atenção, Orientação, 

Cognição e Comunicação, apresenta dois diagnósticos mais complexos: memória 

prejudicada (61,5%)  e comunicação verbal prejudicada (69,2%).  

 

É preciso contribuir com mecanismos que possibilitem a comunicação, evitando o 

isolamento social, bem como estimular a memória. Para haver a comunicação verbal, 

prejudicada pela dificuldade de memória ou pela afasia expressiva, ressalta-se a 

importância da linguagem.  

 

A linguagem estabelece a comunicação entre os seres humanos, tem uma função 

comunicativa; quando exprime pensamentos, sentimentos e valores têm uma função 

conotativa.
(71)

 Outras formas de comunicação (não verbal ou paraverbal) também 

possibilitam estabelecer a compreensão das necessidades do cliente. Entretanto, é preciso 



 

que o terapeuta e o cuidador estejam em sintonia com o cliente a fim de identificarem as 

mensagens emitidas. 

 

Estratégias básicas podem ser desenvolvidas no ambiente doméstico. Durante o 

tratamento, muitos pacientes foram incluídos no Grupo de Memória ou de Afasia, para 

estimular a terapia em grupo. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 6 Autopercepção. 

Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Autoconceito     

Risco de Sentimento de impotência 3 23,0 13 100 

Desesperança 2 15,3 13 100 

Risco de solidão 2 15,3 13 100 

Disposição para autoconceito melhorado 1 7,69 13 100 

Classe 2 – Auto-Estima     

Baixa auto-estima situacional 4 30,7 13 100 

Baixa auto-estima crônica 2 15,3 13 100 

Classe 3 – Imagem Corporal     

Distúrbio na imagem corporal 6 46,1 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Observa-se que o autoconceito dos clientes avaliados apresenta variações 

elevadas. Considerando a definição de impotência, sentimentos de desesperança, 

abandonos e falta de controle 
(72) 

e ainda risco de solidão, risco de experimentar 

disforia 

 vaga.

(70)
 

 

                                                 

 Disforia é uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimentos de tristeza, pena, 

angústia. É um mal estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza, melancolia e 

pessimismo.
(70)

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angústia


 

As intervenções de enfermagem sugeridas para controle e resolução desses 

problemas são definidas na literatura como melhora da auto-estima e da 

autopercepção; controle de energia, do ambiente e do humor; promoção da esperança; 

melhora do enfrentamento; mobilização familiar.
(73) 

Outra intervenção é a participação em grupos terapêuticos. Os grupos em 

funcionamento na Unidade Ambulatorial de Reabilitação são: Grupo de Memória e 

Grupo de Afasia.   

 

A baixa auto-estima crônica é definida como auto-avaliação ou sentimentos 

negativos sobre si mesmo ou sobre as próprias capacidades durante longo período de 

tempo enquanto que a situacional é o surgimento de uma percepção negativa do 

próprio valor frente a uma situação atual. 
(73)

 Ainda podem ser desencadeados pelo 

aumento da dependência dos cuidadores. 
(72)

 

 

O distúrbio da imagem corporal relacionado com uma alteração na aparência, 

decorre das seqüelas do AVC, discutidas anteriormente, interfere diretamente no 

sucesso terapêutico.  

 

Neste sentido, remete-se à estética do corpo, alterada neste momento. 

Conforme Teixeira (2001) “A estética envolve o cuidado com a vida, é banhada de 

desejo e de satisfação, motiva o sujeito a cuidar-se e faz com que ele se sinta atraente, 

bonito e mais jovem.”
(74:106)

 

 

Considerar que o resgate da auto-estima estará diretamente ligado aos 

distúrbios presentes neste corpo. Este corpo que vai além do físico, pois o distúrbio 

gera confusão na imagem mental do eu físico da pessoa e interfere na sua sexualidade, 

discutida mais à frente.  

 

 

 

 



 

Tabela 11 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 7. 

Relacionamentos de Papel. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 

2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Papéis do Cuidador     

Risco de tensão do papel do cuidador 3 23,0 13 100 

Tensão do papel do cuidador  2 15,3 13 100 

Risco de paternidade ou maternidade 

prejudicada 
1 7,69 13 100 

Classe 2 – Relações Familiares     

Processos familiares interrompidos 1 7,69 13 100 

Disposição para processos familiares 

melhorados 
1 7,69 13 100 

Risco de vínculo pais/filhos prejudicado 1 7,69 13 100 

Processos familiares disfuncionais: alcoolismo 1 7,69 13 100 

Classe 3 – Desempenho de Papel     

Interação social prejudicada 5 38,4 13 100 

Conflito no desempenho do papel de pai/mãe 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Na análise dos relacionamentos de papéis, observam-se as relações de tensão com o 

cuidador. Durante a coleta dos dados, os clientes não compareciam acompanhados do 

responsável pelos cuidados em domicílio, ou estavam desacompanhados de familiares. 

Este fato se deve ao perfil de baixa complexidade e ao transporte do mesmo pelo carro do 

hospital. Portanto não foi possível traçar o perfil do cuidador relacionado aos clientes em 

estudo. 

 

A referência da tensão e risco para tensão relacionada ao cuidador também 

pode estar ligada ao desgaste da pessoa ao experimentar dificuldades para prestar 

assistência em domicílio, especialmente quando não foram preparadas para tal 

desempenho. 

 



 

 A interação social prejudicada pela dificuldade de locomoção, baixa auto-estima, 

fatores relacionados às eliminações vesico-intestinais, dificuldade de acesso aos locais que 

freqüentava antes do AVC, foram algumas justificativas fornecidas pelos clientes. 

 A terapia em grupos na reabilitação contribuiu para amenizar, mas não pode 

substituir as relações sociais do cotidiano do sujeito. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 8. Sexualidade. 

Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 2 – Função Sexual     

Disfunção sexual 5 38,4 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Certamente, este é um dos diagnósticos mais difíceis de serem abordados. 

Especialmente com os pacientes que apresentam dificuldade de comunicação, ou os que 

precisam da presença do companheiro ou da companheira no momento da abordagem.  

 

A imagem do corpo com seqüelas, a própria disfunção sexual decorrente do AVC 

ou da idade, contribuíram para a referência de disfunção sexual. Associado ao pudor do 

cliente em falar sobre sua sexualidade, observa-se uma dificuldade do próprio enfermeiro 

durante a orientação. Essa dificuldade é resultado de uma educação que reprime a 

sexualidade desde a infância. 

 

 Para o profissional que também foi criado no mesmo regime, abordar temas como 

sexualidade na terceira idade; as opções sexuais, neste caso, com limitações motoras; 

impotência no caso de pacientes diabéticos.
(74)

  

 

 

 

 

 



 

Tabela 13 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 9. 

Enfrentamento/Tolerância ao Estresse. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, 

HGG, julho de 2007. 
 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 2 – Respostas de Enfrentamento     

Medo 1 7,69 13 100 

Ansiedade 1 7,69 13 100 

Ansiedade relacionada à morte 1 7,69 13 100 

Tristeza crônica 1 7,69 13 100 

Sentimento de pesar disfuncional 1 7,69 13 100 

Adaptação prejudicada 1 7,69 13 100 
 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

As respostas de enfrentamento aparecem entre seis pessoas investigadas, cada uma 

com uma referência para enfrentar a situação.  

 

 O medo relacionado a um outro episódio de AVC; ansiedade relacionada ao desejo 

de melhora e alta; ansiedade relacionada à morte, identificado para o cliente com 

dificuldade de recuperação do auto-cuidado; tristeza crônica identificada como processo 

de adoecimento não resultante do AVC; sentimento de pesar disfuncional devido à 

dependência de cuidados de familiares; adaptação prejudicada em virtude das condições 

sócioeconômicas e dificuldade de mobilização em cadeira de rodas. 

 

 As alterações emocionais expostas representam o processo que a pessoa pode 

passar em decorrência do AVC. Os períodos como negação, rejeição, agressividade, 

ansiedade, depressão, angústia, apatia e isolamento se agravam com o resultado 

desfavorável da reabilitação ou melhoram ou são resolvidos mediante os progressos 

alcançados.
(45)

  

 

 

 

 



 

Tabela 14 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 10. Princípios de 

Vida. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 2 – Crenças     

Disposição para bem-estar espiritual aumentado 1 7,69 13 100 

Classe 3 – Congruência entre 

Valores/Crenças/Ações 
    

Risco de angústia  espiritual   2 15,3 13 100 

Angústia espiritual 1 7,69 13 100 

Disposição para religiosidade aumentada 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

A angústia espiritual é definida como “ruptura do princípio da vida que permeia 

todo o ser e que integra e transcende sua natureza biológica e psicossocial.” 
(73:726)

 

 

Os resultados para crenças e relação entre valores crenças e ações demonstram que 

o risco de angústia espiritual e angústia espiritual (22,9%) alertam sobre a importância de 

analisar como a doença pode interferir, não somente na manutenção da religiosidade bem 

como na dificuldade de manter a freqüência à igreja ou templo que participava antes da 

limitação.  

 

 A participação do psicólogo nestas situações não visa o resgate da crença ou 

religiosidade, mas sim possibilitar a avaliação indivíduo conforme as fases processo de 

adoecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 15 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 11. 

Segurança/Proteção. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Infecção     

Risco de infecção 2 15,3 13 100 

Classe 2 – Lesão Física     

Risco de quedas 7 53,8 13 100 

Risco de integridade da pele prejudicada 5 38,4 13 100 

Risco de lesão 2 15,3 13 100 

Risco de trauma 2 15,3 13 100 

Classe 3 – Violência     

Risco de suicídio 2 15,3 13 100 

Risco de automutilação 1 7,69 13 100 

Classe 6 – Termorregulação     

Hipotermia 1 7,69 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

Os diagnósticos que mais se destacam são os da Classe 2, lesão física. O risco 

de quedas (53,8) e risco de integridade da pele prejudicada (38,4) estão vinculadas às 

seqüelas motoras e de eliminação, bem como de outra doença associada, o diabetes.  

 

Os riscos foram analisados e os clientes orientados conforme a capacidade e 

limitação de cada um, relacionados a  deambulação, ao  preparo do ambiente 

doméstico, ao uso de roupas e sapatos confortáveis e adequados para pacientes 

diabéticos e a higiene após eliminações. 

 

Vale atentar para a Classe 3 que representa uma preocupante situação que 

precisa de interferência bastante objetiva da equipe. Essas situações foram 

acompanhadas pelos terapeutas da unidade, bem como por psiquiatras do ambulatório 

especializado no mesmo hospital. 



 

Tabela 16 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem Domínio 12. Conforto. Rio 

de Janeiro, Campos dos Goytacazes, HGG, julho de 2007. 

 

Variável  Ocorrência  % Nº % 

Classe 1 – Conforto Físico     

Dor crônica 2 15,3 13 100 

Classe 3 – Conforto Social     

Isolamento social 2 15,3 13 100 

 

Fonte própria elaborada a partir da análise dos resultados obtidos pela SAE 

 

A dor crônica, relacionada com incapacidade física, deve ser avaliada em virtude 

dos desvios de postura. O ombro hemiplégico deve ser bem posicionado a fim de prevenir 

luxação.  

 

O isolamento social esteve relacionado com os clientes que apresentaram o 

diagnóstico para risco de suicídio. A abordagem terapêutica foi específica, conforme 

relatado anteriormente. 

 

As ações pertinentes ao enfermeiro perpassam muitas vezes as dos terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, respeitados os devidos 

limites de assistência.  

 

A fim de promover as orientações pertinentes a cada diagnóstico identificado, 

consideramos o grau de complexidade de cada um, bem como o perfil da pessoa e sua 

habilidade e conhecimentos prévios ao momento que se tornou cuidador.  

 

 

3.3.2 Orientações de enfermagem ao cliente e/ou cuidador 

 

 As orientações pertinentes foram relacionadas conforme os diagnósticos de maior 

prevalência.   



 

 Os diagnósticos serão dispostos conforme os Domínios e classes identificadas durante 

a CE. 

Domínio 1: Promoção da Saúde: Classe 2- Controle da Saúde: Controle eficaz do 

regime terapêutico,  Controle familiar ineficaz ao regime terapêutico, Manutenção do 

lar prejudicada . 

 

Orientações: a fim de possibilitar o resgate às atividades da vida cotidiana, as orientações 

foram baseadas no grau de comprometimento de cada cliente. A garantia da participação 

dos mesmos nessas atividades, respeitadas as devidas limitações, foi possível devido à 

orientação da família quanto: 

 manter as atividades domiciliares com a participação do paciente nas tomadas de 

decisão dos processos familiares; 

 possibilitar ao indivíduo realizar tarefas possíveis a fim de sentir-se útil; 

 considerar a pessoa como ser social, respeitando os gostos por músicas, programas 

de rádio e televisão; respeitar a religiosidade; 

 contribuir para o resgate da independência do paciente, conforme as suas 

potencialidades. 

 promover explicação e orientação do processo de doença; 

 orientar sobre os sinais e sintomas de complicações; 

 ensinar o regime de tratamento (medicação, dieta, procedimentos, exercícios, uso 

de equipamentos), buscando a linguagem mais acessível ao paciente e ou cuidador;  

 orientar sobre mudanças necessárias no estilo de vida, inclusive alterações 

necessárias no ambiente doméstico. 

 

Domínio 2 – Nutrição: Classe 1: Ingestão: Deglutição Prejudicada, Nutrição 

desequilibrada: menos do que as necessidades corporais. 

 

 

  

Orientações:  

 orientar e ensinar a elevar a cabeceira do cliente para ele se alimentar ou beber. Nos 

outros períodos, posicioná-lo em decúbito lateral; 

 possibilitar a ida do paciente à mesa de refeições sempre que possível; 



 

 antes de iniciar a alimentação, verificar se a pessoa está adequadamente alerta e 

reagente, é capaz de controlar a boca, tem o reflexo da tosse/regurgitação e pode 

engolir a própria saliva; 

 limitar as distrações (p.ex. desligar o televisor quando o paciente se alimenta); 

 organizar o prato com alimentos bem distribuídos para incentivar a salivação; 

 alimentação: deve ser freqüente e em pequenas quantidades; proporcionar 

alimentos viscosos ou em forma de purê; adicionar agente espessante a substâncias 

aquosas; oferecer pequena quantidade de alimento no garfo ou na colher, ou lembrá-lo 

de fazer isso; 

 colocar líquidos espessados ou alimentos esmagados na parte posterior da língua e 

no lado do rosto que ela pode controlar; 

 baixar o queixo do paciente em direção ao tórax durante a deglutição; 

 estimular o paciente a deglutir várias vezes; 

 examinar a boca, verificando a presença de acúmulo de alimento antes de oferecer 

mais; 

 ensinar o paciente a utilizar a língua para mudar o alimento de posição ou aplicar 

uma pressão delicada sobre a bochecha para reposicioná-lo; 

 oferecer líquidos várias vezes ao dia; utilizando xícaras e copos pouco cheios pois 

são manuseados com mais facilidade; 

 em caso do indivíduo que usa prótese verificar se está bem adaptada, para facilitar a 

deglutição; 

 observar a quantidade de alimento ingerido, pois a ingestão menor que as 

necessidades corporais interfere na reabilitação do cliente, gerando desnutrição e/ou 

desidratação; 

 não insistir na alimentação, se existir dificuldade ou tosse; 

 a medicação por via oral deve ser preferencialmente líquida. Em casos de 

comprimido, o mesmo deverá ser dissolvido em água antes de fornecer ao paciente; 

 em algumas situações, quando a medicação em drágea ou cápsula é prescrita, 

devemos avaliar o custo benefício de fornecer inteira ou dissolvida em água; 

 incentivar a  higiene oral após as refeições; 

 reforçar as orientações do Fonoaudiólogo: tais como exercícios para fortalecer os 

lábios e músculos faciais (alternar uma expressão carrancuda com um amplo sorriso 



 

com lábios fechados; encher as bochechas com ar e manter; expulsar o ar com os lábios 

cerrados; praticar a pronúncia de u, m, b, p; chupar fortemente um picolé); 

 para os pacientes com possibilidade de se alimentarem com ajuda ou supervisão, 

reforçar a orientação da Terapeuta Ocupacional  na adaptação de colheres nas mãos; 

 realizar orientações pertinentes à higienização dos acessórios utilizados na cocção 

dos alimentos, oferta e higiene pessoal do paciente; 

 

Orientações para administração de dieta, infusões de líquidos e medicamentos por sonda 

naso enteral 

 posicionar a pessoa sentada na cadeira ou na cama, com as costas bem apoiadas, e 

deixá-la nessa posição por 30 minutos após o término da alimentação. Esse cuidado é 

necessário para evitar que em caso de vômitos ou regurgitação, restos alimentares 

entrem nos pulmões; 

 pendurar o frasco de alimentação enteral num gancho, prego ou suporte de vaso em 

posição bem mais alta que a pessoa, para facilitar a descida da dieta; 

 injetar a dieta na sonda lentamente gota a gota. Esse cuidado é importante para evitar 

diarréia, formação de gases, estufamento do abdome, vômitos e também para que o 

organismo aproveite melhor o alimento e absorva seus nutrientes; 

 administrar quantidade de alimentação no máximo 350ml, várias vezes ao dia; ou de 

acordo com a orientação da equipe de saúde; 

 lavar a sonda, ao término da alimentação enteral injetando na sonda 20ml de água 

fria, filtrada ou fervida, para evitar que os resíduos de alimentos entupam a sonda; 

 infundir água filtrada ou fervida entre as refeições, em temperatura ambiente, por 

meio de seringa ou colocada no frasco descartável. A quantidade de água deve ser 

definida pela equipe de saúde; 

 manter a sonda fechada sempre que não estiver em uso; 

 guardar a dieta enteral de preparo caseiro na geladeira e retirar 30 minutos antes do 

uso, somente a porção a ser dada; 

 a dieta deve ser dada em temperatura ambiente, não há necessidade de aquecer a 

dieta em banho-maria ou em microondas. 

 

Orientações referentes ao preparo da dieta: 



 

 

 

 lavar o local de preparo da alimentação com água e sabão; 

 lavar todos os utensílios com água corrente e sabão; 

 lavar bem as mãos com água e sabão antes de preparar a dieta; 

 pesar e medir todos os ingredientes da dieta, seguindo as instruções da equipe de 

saúde; 

 utilize sempre água filtrada ou fervida. 

 

Orientações referentes a administração de medicação pela sonda enteral: 

 

 diluir o medicamento em uma porção de água, de maneira que possa ser passada 

pela sonda por meio da seringa; caso a medicação seja líquida, colocar o volume 

prescrito na seringa, e infundir; 

 infundir água filtrada ou fervida após a administração dos medicamentos, em 

temperatura ambiente, por meio de seringa ou colocada no frasco descartável. A 

quantidade de água deve ser definida pela equipe de saúde. 

 

 

Domínio 4- Atividade/ Repouso: Classe 2- Atividade/exercício: Risco de síndrome de 

desuso; Mobilidade física prejudicada; Deambulação prejudicada; Classe 5: 

autocuidado: Déficit no autocuidado para higiene íntima, Déficit no autocuidado para 

higiene/banho; Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-se, Déficit no 

autocuidado para alimentação; 

 

Orientações: 

 ensinar o cuidador e o próprio paciente a realizar a respiração profunda e os 

exercícios controlados de tosse cinco vezes por hora; 

 a fim de manter o padrão normal de eliminação intestinal deve-se estimular a 

deambulação em pequenas caminhadas, com apoio quando necessário; 

 orientar sobre a elevação das extremidades acima do nível do coração; evitar ficar 

de pé ou sentado, com as pernas pendentes, por longos períodos de tempo; quando 

recomendado, ensinar sobre o uso de meias elásticas abaixo do joelho para prevenção 



 

de estase venosa, reduzir ou remover a compressão venosa externa, que impede o fluxo 

venoso; 

 incentivar e orientar sobre a mobilidade dos membros para prevenir as contraturas 

através dos exercícios prescritos pelo fisioterapeuta;  

 treinar o posicionamento da pessoa em alinhamento para prevenir complicações tais 

como: posicionamentos viciosos de rotação de membros, contraturas de punhos; 

 ensinar sobre a higiene dos dispositivos de alinhamento cedidos pelo serviço  bem 

como a importância do uso; 

 demonstrar o transporte do cliente da cama para cadeira e vice-versa; mobilização 

do mesmo na cama, definindo os intervalos. 

 

Classe 5: Autocuidado: Capacidade de participar de atividades para cuidar do seu próprio 

corpo e das funções corporais: Déficit no autocuidado para: higiene íntima, higiene/banho; 

vestir-se/arrumar-se e para alimentação. 

   

Orientações para Déficit no autocuidado para higiene íntima, Déficit no autocuidado 

para higiene/banho 

 orientar o cuidador sobre o preparo do ambiente: sem obstáculos, com segurança no 

banheiro (tapetes anti-derrapantes, apoio para a mão); providenciar o equipamento 

adaptativo, conforme necessário: cadeira ou banco no chuveiro; esponja com cabo 

longo para alcançar as costas ou as extremidades inferiores; segurar a barra de apoio na 

parede do banheiro para auxiliar a mobilidade; chuveiro para higiene íntima; 

 explicar sobre a importância de manter a privacidade durante o banho/higiene; 

 quando o cliente for realizar o autocuidado, orientar o cuidador a facilitar o alcance 

ao equipamento para o banho/higiene. 

 

Orientações para Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-se 

 explicar sobre a importância da privacidade durante a rotina de vestir-se ou despir-

se; 

 com a finalidade de proporcionar melhora da auto-estima, orientar sobre o uso de  

roupas comuns em lugar de roupas de dormir; 



 

 escolher roupas folgadas, com mangas e pernas largas, com fechamento na parte 

dianteira para facilitar o manuseio tanto pelo cliente quanto pelo cuidador; 

 as roupas devem ser colocadas de forma e na ordem em que serão vestidas para 

auxiliar no momento de vestir-se; 

 explicar a necessidade de aguardar o tempo suficiente para o cliente vestir-se e 

despir-se, pois a tarefa pode ser exaustiva, dolorosa ou difícil; o auxílio deve ser 

fornecido em situações de embaraço; 

 o cuidador deve ser treinado a proporcionar segurança, garantindo o fácil acesso a 

todas as roupas e avaliando o nível de desempenho individual. 

 

Orientações no Déficit no autocuidado para alimentação 

 

 além das restrições alimentares em decorrência da hipertensão, diabetes ou outras 

doenças associadas, o cuidador deve ser orientado a elaborar a refeição com alimentos 

que o cliente aprecie; 

 para que a hora da refeição seja agradável, o cuidador deve preparar o ambiente 

sem muitas distrações, desligando TV ou evitando conversas que estressem o cliente; a 

alimentação deve ser oferecida com o mesmo preferencialmente sentado à mesa, com 

contato visual do alimento e com espaço suficiente para realizar a tarefa de comer; 

 a família deve ser orientada a estimular o paciente a realizar refeições com os 

membros da família, proporcionando um ambiente que não seja embaraçoso para a 

pessoa e permitir tempo suficiente para a tarefa de comer; 

 orientar sobre  a temperatura correta dos alimentos, visto que o cliente pode ter 

dificuldade de perceber temperaturas altas; 

 ensinar sobre a supervisão quando o cliente usar dentaduras; observar se estão bem 

adaptadas, sem folgas que venham a promover ferimentos nas gengivas ou dificuldades 

de mastigar; bem como ensinar a higienização da cavidade oral e da dentadura; 

 o cuidador deve ter atenção especial caso o cliente necessite de óculos, devendo 

possibilitar seu uso durante a refeição; 

 incentivar o cuidador a proporcionar apenas a supervisão e o auxílio necessários 

para o reaprendizado ou a adaptação, auxiliando-o a servir-se, se necessário, abrindo as 

embalagens, guardanapos, cortando a carne, passando manteiga no pão; 



 

 informar sobre os equipamentos auxiliares possíveis de serem utilizados: beirada no 

prato para evitar que o alimento seja empurrado para fora; pratos com ventosas para 

não deslizarem na mesma; cabos dos talheres com adaptadores que facilitem seu 

manuseio; xícara ou copo especial, com pouca quantidade de líquidos para facilitar o 

manuseio. 

 

 

Domínio 5- Percepção e cognição: O sistema humano de processamento de 

informações, incluindo atenção, orientação, sensação, percepção, cognição e 

comunicação. Classe 4: Cognição: Uso da memória, aprendizagem, pensamento, 

resolução de problemas, abstração, julgamento, discernimento, capacidade 

intelectual, cálculo e linguagem: Memória prejudicada. 

Orientações  

 orientação da família sobre posicionar calendários com letras e números grandes, 

fazendo-o anotar cada dia que passa com um x; dispor no ambiente objetos que fazem 

parte de sua história e lhe tragam boas lembranças, tais como fotografias dos membros 

da família e amigos, etiquetados com clareza, pode ajudar o paciente a recordar; 

 a fim de facilitar o acesso do cliente a determinados ambientes, a família pode 

identificar com figuras ou fotos o ambiente da casa: quarto, cozinha e banheiro, 

facilitando a localização; 

 para proporcionar orientação de tempo, o cuidador poderá deixar um relógio com 

números e ponteiros grandes na parede; 

 explicar aos familiares que nunca se deve falar da pessoa com problema de 

memória na frente dela, pois ela compreende mais que pode expressar; 

 orientar o cuidador a começar a conversa identificando-se e não perguntando se ele 

se lembra de você. 

 

Orientação para Comunicação verbal prejudicada: habilidade diminuída, retardada ou 

ausente para receber, processar, transmitir e usar sistema de símbolos. 

 

 orientar os familiares a utilizar o nível normal de altura e falar frases curtas, 

lentamente, no contato com a pessoa com dificuldade de comunicação verbal; 



 

 o cuidador deve fornecer orientações uma de cada vez e com simplicidade; 

 estimular o cuidador a fazer um esforço concentrado para entender o que a pessoa 

estiver falando sem se preocupar com a pronúncia perfeita, inicialmente; 

 nessa fase, o cliente agitado e mais agressivo pode falar mais alto, errado e 

palavrões; o cuidador deve ser orientado a ignorar essa forma de verbalização, 

mantendo o nível de altura da voz, sem criticar os erros; 

 os familiares devem dar à pessoa tempo para responder; não interromper; suprir 

com palavras apenas ocasionalmente; não fingir que entende, se não entender; 

 os familiares devem ser orientados a utilizarem frases curtas: desta forma, ambos 

podem se entender com mais facilidade. 

 

Domínio 7-  Relacionamentos de papel: Interação social prejudicada – estado em que 

o indivíduo apresenta ou está em risco de apresentar, respostas negativas, 

insuficientes ou insatisfatórias as interações.  

 

O enfermeiro deve identificar a causa do prejuízo, buscando alternativas para 

mudança de atitude, caso seja este que dificulte as relações sociais. Em relação ao paciente, 

o enfermeiro proporciona apoio para a manutenção das habilidades sociais básicas e a 

redução do isolamento social. Muitas estratégias já foram descritas anteriormente nas 

abordagens da alimentação, memória, afasia. 

 

Orientações ao cuidador familiar e cliente 

 

 relatar e incentivar a permanência das relações sociais com o grupo de amigos 

existentes previamente ao adoecimento; 

 incentivar a participação nos grupos de apoio; 

 proporcionar junto ao cliente e ao cuidador o estímulo do desempenho das 

atividades da vida diária e as atividades instrumentais da vida diária possíveis de serem 

re-aprendidas e realizadas pelo cliente.  

 

Domínio 8-  Sexualidade: Identidade sexual, função sexual e reprodução. Disfunção 

sexual - relacionada à hemiplegia, imagem corporal alterada, diminuição da libido. 



 

Orientações: 

 

 abordar o tema de forma simples que não promova constrangimento. Neste tipo de 

abordagem, é importante que o cuidador seja avaliado sobre a relação familiar. Em 

situações em que o cliente esteja acompanhado de uma filha ou nora, ou se for cliente 

feminina, a presença de um familiar e não o parceiro ou parceira pode gerar 

constrangimento. Estabelecer o melhor momento para realizar as orientações é tão 

importante quanto às próprias informações; 

 o enfermeiro deve incentivar a parceira ou parceiro a participarem da orientação 

sobre alteração de humor, incontinência urinária, doenças relacionadas que necessitam 

de medicamentos como hipertensão e diabetes, que interferem nas atividades sexuais; 

 estimular o paciente a falar sobre sexualidade. A maioria dos pacientes se abstém 

de discutir sobre o assunto quando sente que o enfermeiro não é receptivo ou está 

apressado; 

 informar que alguns casais usam a masturbação mútua ou vibradores elétricos 

durante a atividade sexual. A excitação orgásmica pode ser atingida por meios 

alternativos; 

 em situações de dificuldade motora, orientar as estratégias de posições para o ato 

sexual.  Figura 1. 

 

Figura 1. Fonte: Association of Rehabilitation Nurses (1986), in: Sexual function in people 

with disability and chronic illness (1997) 
(75)

 

 



 

Domínio 11- Segurança/Proteção Classe 2: Lesão física: Risco de quedas – o grau de 

comprometimento do cliente irá direcionar as orientações ao cuidador e ao paciente. 

Estar livre de perigo, lesão ou dano do sistema imunológico; preservação contra 

perdas; e proteção da segurança e seguridade. 

  

 

A análise da habitação foi realizada baseada nas informações dos próprios 

pacientes/cuidadores.  

Orientações aos cuidadores e pacientes 

 

 adequar as portas conforme a limitação de movimentação; retirar tapetes, não 

encerar o chão, colocar lâmpadas nos corredores ou percurso para orientar a pessoa 

durante a noite ao ir ao banheiro ou proporcionar o uso, no quarto, de dispositivos para 

eliminar diurese; redistribuir a mobília pra evitar esbarrões; manter piso seco; eliminar 

os desníveis do solo, colocando rampas;  

 possibilitar a saída da cama utilizando o lado não hemiplégico; colocar interruptor 

acessível; papagaio ou comadre próximo da cama para evitar deslocamentos noturnos 

até o banheiro; 

 quanto ao banheiro: manter a superfície antideslizante, ou tapete de borracha no 

boxe do banheiro; utilizar cadeira higiênica se necessário ou banco para sentar durante 

o banho; 

 a cozinha deve ser mantida sem tapetes ou objetos que dificultem a mobilidade; 

colocação de objetos de uso freqüente em locais acessíveis; 

 outros: orientar o cuidador e paciente a vestir ou despir com o paciente sentado; uso 

de sapatos confortáveis, de salto baixo, sola anti deslizante e bem ajustados.  

 orientar o cuidador sobre os medicamentos em uso e os seus reflexos sobre a 

capacidade de deambulação do paciente.  

 

Risco de integridade da pele prejudicada 

 

Muitos enfermeiros descrevem atividades que o cuidador deve realizar, com o 

objetivo de manter a integridade cutânea e mucosa do cliente. Nem sempre as orientações 



 

feitas são realizadas, visto que alterações e lesões acometem pacientes internados sob 

supervisão do enfermeiro e cuidados realizados pela equipe de enfermagem. Então, 

devemos refletir sobre as propostas terapêuticas e como ensinar o cuidador e paciente a 

utilizá-las.  

 

As orientações devem ser conforme o grau de comprometimento do indivíduo, não 

somente na mobilidade, mas na capacidade de compreensão do mesmo. Quando o paciente 

pode contribuir com a movimentação, seja no leito, na cadeira de rodas, ou mesmo 

deambulando, é necessário estimular a sua participação, com a devida supervisão para 

prevenir quedas. 

 

Orientações ao cuidador e paciente 

 

 promover a higienização da pele conforme o grau de dependência, orientando sobre 

banho no chuveiro com auxílio de cadeiras higiênicas, tapetes antiderrapantes no Box, 

dispositivos de apoio manual; 

 realizar o banho e a higiene no leito conforme a dependência da pessoa; estimular o 

auto-cuidado sempre que possível, resgatando a autonomia máxima possível; 

 realizar mudanças de postura, e o tempo necessário à prevenção de lesões; as 

mudanças de posição do cliente devem ser realizadas a cada duas horas, durante a vigília, 

e a cada hora em cadeiras de rodas; 

 a limpeza da pele deve ser sempre realizada a cada troca de fraldas, que deverá ser 

freqüente e prevenindo tempo prolongado à exposição da pele em contato com a fralda 

molhada de urina ou mesmo evacuada. O uso excessivo de fraldas para pacientes 

incontinentes muitas vezes retarda o seu retorno à utilização do vaso sanitário; 

 instalar o dispositivo tipo coletor externo para pacientes masculinos orientando a sua 

colocação e manutenção. Também a troca do coletor deve ser feita periodicamente, a 

cada 24 horas, evitando infecções; 

 os lençóis devem ser limpos, passados a ferro e colocados esticados na cama. 

Adequar o uso conforme as condições da cama; o enfermeiro deve buscar alternativas 

junto com cuidador e não somente dizer o que fazer. A sugestão do profissional pode não 

atender as condições domésticas (ex. dar nó no lençol); 



 

 não utilizar talcos, óleos ou produtos que impeçam a transpiração da pele; 

 orientar quanto ao uso de calçados para os que deambulam, especialmente os 

pacientes diabéticos; 

 o uso de dispositivos como travesseiros, rolos de espuma, colchão caixa de ovo, 

colchão d´água; bóias de espuma, de água de silicone são úteis e podem ser utilizadas 

conforme cada caso; 

 a observação dos principais pontos de pressão, especialmente os de protuberâncias 

ósseas; o que e como observar; 

 alertar sobre o uso de roupas de tecido sintéticos que não possibilitam a transpiração. 

 

Obs. O enfermeiro avalia cada cliente que apresenta este diagnóstico, avaliando a pele e 

mucosas, promovendo as estratégias de prevenção, como o uso de dispositivos de 

prevenção das lesões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por meio da CE na unidade de reabilitação do HGG,  foi possível identificar o perfil 

do cliente, o que possibilitou uma abordagem terapêutica dinâmica, com resultados 

voltados ao processo de recuperação dos sujeitos atendidos, os diagnósticos de 

enfermagem relacionados e as condutas de enfermagem relacionadas aos diagnósticos.  

Identificadas às condições mais preocupantes quanto ao processo de reabilitação, 

entre elas o paciente idoso, com comprometimentos por doenças crônico-degenerativas, 

como hipertensão e diabetes, em tratamento por período que varia na sua maioria, entre 6 a 

12 meses, com escolaridade até a quarta série. O tempo de inserção no tratamento variou 

entre dois e quatro meses sendo um item bastante preocupante, em virtude do possível 

aumento das deformidades e aparecimento de iatrogenias, comprometendo a reabilitação 

que seria possível logo após o derrame.  

O maior nó encontrado foram os clientes que abandonaram o tratamento ou tiveram 

que abandonar em virtude da falta de acesso. Os custos intangíveis para os clientes com 

alto grau de complexidade podem chegar ao limiar de seqüelas irreversíveis ou 

complicações que o levem a declinar. Nesta identificação, fica a grande falha da 

assistência, não somente do serviço, mas de todo o contexto de assistência à saúde dos 

munícipes.  

Esses resultados demonstram uma grande lacuna entre o realizado e o proposto 

pelas Diretrizes e ações definidas pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Deficiência no item que se refere à Estruturação das redes estaduais de assistência à 

pessoa portadora de deficiência física, quando trata das instalações físicas: 

 

“Deve dispor de instalações físicas apropriadas, equipamentos 

básicos para reabilitação e recursos humanos com especialização 

e/ou capacitação na área de reabilitação, devendo integrar-se ao 

Programa de Saúde da Família e à rede regionalizada e 

hierarquizada de assistência ao portador de deficiência física, 

realizando: prescrição, avaliação, adequação, treinamento, 

acompanhamento e dispensação de órteses e próteses e meios 

auxiliares de locomoção.”Brasil- 2007 
(76:100) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 

A dificuldade de acesso não se refere, neste caso, ao ambiente da unidade de 

reabilitação, mas ao acesso urbano, relacionado ao transporte e circulação no bairro onde a 

unidade encontra-se situada. 

Tal impedimento ocorreu devido aos problemas climáticos ocorridos durante o 

período de janeiro a março de 2007. Chuvas, enchentes, queda de pontes de acesso 

contribuíram para impossibilitar o acesso de pessoas à unidade hospitalar.  

A solução, para este caso, seria referenciar o cliente à Unidade assistencial mais 

próxima de sua residência, porém, neste período, o Programa de Saúde da Família foi 

fechado, sendo reaberto por um mês e novamente fechado, sem previsão de reabertura. 
(77) 

Associado a falta de PSF, o convívio com a desorganização devido aos problemas 

de sobrecarga de atendimento das Unidades Básicas que permaneceram em funcionamento 

e o perfil assistencial ser diferente da assistência do PSF, não havia possibilidade de 

encaminhamento dos clientes.  

Em caso de impossibilidade do cliente ser atendido pelo serviço especializado, deve 

haver a possibilidade de cuidados em unidades próximas a sua residência. Este conflito 

deve ser resolvido por gestão municipal, conforme a hierarquização definida pelo 

Ministério da Saúde. 
(76)

 

Em consonância com o descrito no item inclusão do cliente na terapêutica, é outro 

item que não é contemplado conforme definição do Ministério da Saúde. 
(60)

 Não havia 

utilização de modelo único para avaliar o grau de capacidade dos clientes. Esse fato pode 

inclusive contribuir para o aceite de pacientes fora do perfil preconizado. A fim de 

possibilitar um atendimento uniformizado, não somente pela equipe interdisciplinar, mas 

para contemplar o proposto pelas resoluções voltadas à assistência de PcD, é preciso 

utilizar o protocolo internacional, a Medida de Independência Funcional, para contemplar 

uma avaliação inicial, definindo as necessidades do cliente, bem como a sua avaliação 

periódica e definidora de alta do serviço e encaminhamento para a rede de atenção 

primária, por meio da Contra-referência. 
(1;20;58;59;60)

 



 

O comprometimento por grau de complexidade variou entre baixa e média, 

descaracterizando o perfil proposto pelo serviço, que seria atendimento de pacientes de 

média e alta complexidade. Como visto anteriormente, a falta de protocolo pode contribuir 

para essa situação. Também podemos analisar que, no momento da avaliação, após 6 a 12 

meses de terapia, o grau de complexidade pode ter modificado. 

A fim de caracterizar melhor o perfil do ambulatório de reabilitação, é necessário 

definir em que especialidade a unidade será credenciada. Várias especialidades são 

atendidas: pacientes neurológicos, tráumato-ortopédicos, amputados, distúrbios neuro-

psico-motores.
(57)

 Dessa forma, a amplitude de atendimentos compromete o foco da 

assistência, em virtude do número de profissionais e estrutura física e de equipamentos. 

O número de atendimentos poderia ser maior com esse foco definido e respeitados 

os graus de complexidade credenciados. Dos clientes estudados, alguns receberam alta por 

alcançarem suas potencialidades. Outros foram encaminhados para o Grupo de Memória 

ou Afasia. Os grupos foram criados para possibilitar o acompanhamento dos clientes, 

mantendo o vínculo com a unidade e garantindo a socialização dos mesmos. 

A alta ou encaminhamento certamente é um momento bastante difícil. O cliente 

tende a não querer quebrar o vínculo com a unidade reabilitadora. O profissional se 

preocupa com possíveis regressões das habilidades alcançadas, principalmente pela 

dificuldade de encaminhar o cliente para outra unidade de baixa complexidade. Essas 

unidades, bastante sobrecarregadas, não conseguem absorver a demanda. 

Então, ocorreu um grande dilema: desligar ou não os clientes com dificuldade de 

acesso? Mas, se não o recebemos para terapia, e o mesmo continua vinculado ao serviço, 

não podemos incluir outros pacientes devido à falta de vagas. Uma opção seria encaminhar 

o cliente para um pólo de Programa de Saúde da Família (PSF) mais próximo da 

residência, entretanto, os mesmos estavam fechados. 

Dentre os objetivos propostos neste estudo, identificamos os diagnósticos de 

enfermagem, que foram compatíveis com a literatura consultada.  



 

Entretanto, existem situações não contempladas nos DE que se referem aos 

aspectos sociais, políticos e da assistência à saúde no município, que são os mais 

complexos. Compreende-se que não compete somente aos profissionais que estão na 

assistência direta à resolução, mas também aos gestores municipais, estaduais e federais, 

dentro do âmbito de responsabilidade de cada esfera. 

A (des)assistência aos clientes, quando os mesmos precisam buscar assistência, é  

descrita como Violência institucional. 

 
“Violência institucional é aquela exercida nos/pelos próprios serviços 

públicos, por ação ou omissão. Pode incluir desde a dimensão mais 

ampla da falta de acesso à má qualidade dos serviços. Abrange 

abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre 

usuários e profissionais dentro das instituições, até por uma noção 

mais restrita de dano físico intencional.”(Brasil. 2002) 
(78:21)

  

Considera-se imperativo o uso das leis, regulamentações, portarias e protocolos 

definidos para cuidar de pessoas, visto que a assistência à saúde é sempre prejudicada com 

fatores políticos que prevalecem ao bem-estar coletivo.  

Durante o processo de trabalho não foi objeto de estudo transformar as orientações 

de enfermagem em assistência rígida, mas orientar os profissionais que atuam com 

pacientes em reabilitação, os cuidadores e os próprios pacientes, possibilitando-lhes a 

elaboração de cuidados mais próximos da realidade, especialmente a vivenciada pelas 

pessoas que participaram deste trabalho. 

Várias reflexões sobre os problemas aqui apresentados puderam proporcionar ações 

possíveis para o serviço, especialmente quando debatidos nas reuniões semanais. 

A equipe elegeu um modelo único de avaliação dos clientes para serem inseridos no 

serviço sendo este a Medida de Independência Funcional - MIF, que está em estudo e 

treinamento do grupo de profissionais da unidade hospitalar. 

Durante o período de treinamento, a equipe de enfermagem utilizará os 

instrumentos apresentados neste estudo, a fim de identificar os diagnósticos de 

enfermagem, devendo, inclusive, continuar a ser utilizado, concomitante ao outro, visto 



 

haver necessidade da caracterização da assistência de enfermagem existente nos 

instrumentos aqui apresentados, e ausentes na MIF. 

Ao avaliar um cliente e o mesmo apresentar características de média ou alta 

complexidade e, no momento o serviço não dispuser de vagas, os mesmos deverão ser  

encaminhados para outra unidade de reabilitação, mesmo não sendo de média ou alta 

complexidade, evitando manter o paciente sem terapia. Neste caso, o cliente será incluído 

em fila de espera do serviço. 

A equipe deve encaminhar os clientes de baixa complexidade para unidades mais 

próximas da residência, respeitando o sistema de referência e contra-referência.
(1)

 

Compete aos gestores da instituição investir no treinamento da equipe 

interdisciplinar melhorando ainda mais o manejo dos clientes, quanto às novas tecnologias 

presentes a cada dia, como realizado sobre uso de órteses e próteses, conforme definido nas 

portarias definidoras da assistência à pessoa com necessidades especiais.
 (1;20;58;59;60)

 

Finalmente, observa-se que o levantamento de problemas e ações realizadas através 

deste estudo, possibilitou à equipe da reabilitação dinamismo nas condutas pertinentes ao 

cliente, no seu atendimento na unidade e em domicílio.  
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Apêndice A – Modelo do Histórico de Enfermagem - Reabilitação 

 

Histórico de Enfermagem – Reabilitação 

 

Identificação  
Nome :_____________________________________________Prontuário:____________ 

Data de nascimento :     /       /           Idade:__________Sexo:__________ 

Raça/etnia (   ) branca   (   ) africana/ afro descendente   (   ) asiática  (   ) indígena  (  ) 

outra________________ 

Estado civil:  (  ) Solteiro  (    ) casado   (  ) viúvo   (   ) separado  (   ) outro ____________________ 

Nome do Informante:_______________________________________________________________ 

Relação do informante com o paciente:_________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Bairro ou Município:_____________________________________________CEP ______________ 

Ponto de referência :________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________ 

Procedência: (   ) Domicílio   (   ) Asilo   (   ) Alojamento provisório  (   ) Hospital :______________ 

Internado anteriormente pela patologia em hospital:_______________________________________ 

Vivendo com: (   ) Sozinho   (   ) com família/familiares   (   ) com amigos   (   ) com empregados   

(   ) outro ______________________________ 

Grau de instrução:  (    ) analfabeto (   ) 1ª a 4ª série  (   )  5ª a 8ªsérie  (   ) 2ª Grau (   ) nível superior  

Dados Profissionais:    (   ) empregado ( em situação competitiva)      (   )    emprego com benefícios  

(   ) estudante        (   ) prendas doméstica         (   ) desempregado      (   ) aposentado por idade           

(   ) aposentado por invalidez  (   ) desempregado com benefícios 

Jornada: (    ) tempo integral   (   ) tempo parcial   (   ) produtividade  

 

História familiar  

  *Causa Mortis                  Doenças conhecidas na               * Renda familiar                    

                                                    infância 

Pai:-----------------------             -------------------------                   ------------------------------ 

Mãe :---------------------             ------------------------- 

 

Dados Fisiológicos 

(   )   Fumo  (   )  Álcool   (   )   Exercícios Físicos     (   )  Alimentação ( n° de vezes p/ dia)_______ 

(   )  Uso de Remédios *(horários) ______________________ (   ) Alergias___________________   

(   )   Padrões de sono e repouso* (uso de sedativos ) ______________________________ 

(   )  Eliminação  ( n° de vezes p/dia__________________________) 

 

Queixa principal 

Diagnóstico Principal ( CID 10)____________________________________________________ 

Outros diagnósticos:______________________________________________________________ 

Data de início dos sintomas da doença principal: ________________________________________ 

Data de início da reabilitação:    /     /        Tempo de inclusão no programa de reabilitação após alta 

hospitalar:             ( dias, meses, anos) 

Terapia concomitante em outro serviço/domicilio:  (    ) Não    Sim (    ) fisioterapia   (   ) 

fonoaudiologia   (   ) enfermagem   (   ) outro___________________  

Local:___________________________ 

Acesso ao serviço de reabilitação: (   ) condução própria   (   ) condução de amigo/parente                                 

(   ) ônibus/van     (   ) ambulância comunitária   (     ) carro reabilitação HGG 

  

APÊNDICES 



 

Características da residência: Escadas   sim (  )    não (  )            Tapetes      sim (  )   não (  ) 

Iluminação    boa (  )   ruim (  )    Ventilação    boa (  )    ruim  (  ) 

 

Locomoção: (uso de):(  ) Muletas   (  ) cadeira de rodas   (  )andador   (   ) bengala   (    ) maca 

 

Características do Cuidador : 

 

Nome :_________________________________________________________________________ 

Idade: ________________Sexo:   (   ) feminino      (   ) masculino 

Grau de parentesco/ pessoa significativa:______________________________________________ 

Grau de instrução:________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Telefone: ________________________ 

Estado civil:  casado  (  )  solteiro  (  )  outros  (  ) 

Recebeu treinamento específico para cuidar do cliente em questão :    

(  )    não   (  ) sim  por quem? _______________________________________________________ 

Deseja participar do curso de treinamento de cuidador?  (   ) não    (   ) sim - disponibilidade de 

horário: ____________________________________________________________ 

 

Inserido no programa de reabilitação do HGG com terapêutica: 

(   ) fisioterapia   (   ) fonoaudiologia    (   ) terapia ocupacional   (   ) psicologia    

(   ) musicoterapia  (   ) serviço social   (   )  fisiatra   (   ) enfermagem 

 

 

Avaliação do 

enfermeiro:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Data:       /           / 

 

 

Enfermeiro  ( assinatura e carimbo) 


