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ENFERMAGEM INCLUINDO-SE NO MUNDO DA DEFICIÊNCIA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

1. RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo conhecer as publicações de Enfermagem a 

respeito de deficiência física, aplicando o método da revisão bibliográfica realizada 

em periódicos nacionais. Como resultado preliminar foi identificado os seguintes 

temas: o portador de deficiência e os aspectos sociais, a percepção e assistência do 

enfermeiro e a saúde dos cuidadores de pessoas com deficiência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo o art. 3º do Decreto Nº 3.298/99, deficiência é toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano (Brasil, 1999). 

Deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob diversas formas (Portal Legislação – Planalto do Governo). 

Ao longo dos anos, a legislação que assegura os direitos dos portadores de 
deficiência vem se aprimorando, contudo, a assistência à pessoa com deficiência no 
Brasil ainda é frágil, mostrando desarticulação e descontinuidade de ações na esfera 
pública e privada. A dificuldade desses indivíduos a todos os serviços, e 
especificamente aos serviços de saúde, se deve às barreiras arquitetônicas e 
atitudinais que encontram. Essa violência simbólica se deve ao fato do 
desconhecimento do ordenamento jurídico que os ampara, pela naturalização da 
ação dos atores sociais e das instituições e falta de competência profissional para 
atendê-los (FRANÇA et al; 2010). 

Especificamente ao enfermeiro, cabe o cumprimento dos preceitos legais oriundos 
da Lei Nº 7.498/86 que lhe delega a organização e direção dos serviços de 
enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; o planejamento, 
organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem. E, como integrante da equipe de saúde, lhe designa a participação em 
projetos de construção ou reforma de unidades de internação e a prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 
assistência de enfermagem (FRANÇA et al; 2010). 

Sendo comuns relatos de impotência, desgaste, sofrimento quanto à nova situação 
que desorganizou a vida de todos os envolvidos, o enfermeiro como agente ativo na 
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promoção da qualidade de vida do ser humano, deve também preocupar-se com os 
cuidadores dos portadores de deficiência, pois, a sua saúde implicará positiva ou 
negativamente no cuidado prestado (AZEVEDO e SANTOS, 2006). 

O cuidado humano exige um olhar para a dimensão total do ser, inclusive de sua 
essência existencial, tornando-se imprescindível para os enfermeiros uma maior 
conscientização acerca do importante papel que desempenham na vida desses 
indivíduos (LEITE e FARO, 2003). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é conhecer as publicações de Enfermagem a respeito 

de deficiência física. 

 

4. METODOLOGIA 

Estabeleceu-se como método uma revisão bibliográfica, utilizando-se das seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para acessar as bases de 

dados, utilizou-se a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Pesquisa documental virtual 

feita através de busca nos acervos virtuais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística e Planalto do Governo. 

Como estratégia de busca, foi elencada a combinação de dois termos de busca 
(Descritores em Ciências da Saúde-DeCS/MeSH: pessoa com limitação física, 
enfermagem). Foram excluídos: artigos com mais de 10 anos, teses, dissertações e 
materiais publicados em outros idiomas que não fosse o português. Foram 
encontrados com os descritores citados acima 45 referências, e foram utilizados 
para a revisão literária 13 artigos. 

A análise de dados iniciou com o fichamento dos artigos com ênfase no objetivo 
proposto – já foram fichados 10 artigos. Após esta etapa os dados serão agrupados 
e descritos conforme os temas identificados.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Preliminarmente, emerge nesta revisão os temas: o portador de deficiência e os 

aspectos sociais, a percepção e assistência do enfermeiro e a saúde dos 

cuidadores de pessoas com deficiência. 
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