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RESUMO 

O cenário da epilepsia na limitação da vida das crianças e familiares é 

preocupante. Por ser uma doença com crises recorrentes, leva a consideráveis 

restrições nos aspectos físicos, sociais e emocionais dos envolvidos, podendo 

aumentar o risco de desenvolvimento de desajustes psicossociais e trazer 

prejuízos a sua qualidade de vida. Frequentemente este agravo está associado 

a quadros de agressividade, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de 

relacionamento e aprendizagem devido ao uso do tratamento medicamentoso e 

obviamente aos quadros de convulsão, que afetam o sistema nervoso central. 

Este trabalho teve por objetivo validar o banho no balde com uma criança 

portadora de epilepsia do sono e comportamentos adversos. A Metodologia 

utilizada foi um estudo de caso. Como o uso de medicamentos por um lado 

ajuda a minimizar as crises epilépticas, por outro dificulta o comportamento, foi 

optado trabalhar neste assunto através de um método terapêutico, o banho 

relaxante, incluindo ervas e óleos essenciais a fim de minimizar o 

comportamento agressivo da criança com epilepsia, por ser uma atividade que 

causa relaxamento e tranquilidade. Com o método terapêutico a criança 

demonstrou uma mudança significativa no seu comportamento, podendo ser 

indicada para as crianças portadoras de epilepsia. 

 

Introdução 

 O termo epilepsia origina-se do verbo grego epilambien, que significa ser 

tomado, atacado ou dominado. Essa expressão foi dada pela civilização antiga 

que associavam as crises convulsivas com a possessão divina ou diabólica, 

podendo ser curada pela “reza”, trepanação e ingestão de eliminações 

fisiológicas (ADAMS, 1999). 

 Esta doença impõe complicações nas áreas psicológicas, física, social e 

econômica, que indica outros problemas relacionados como: familiar, escolar e 

social, em consequência de desconhecimento, crenças, medos e estigma 

(VIDOTTO, 2008).  

No Brasil não há dados reais sobre a estimativa, prevalência e incidência 

da doença, justificado pela dificuldade econômico sendo o custo dos 

medicamentos, desemprego e social relacionado com o preconceito, fazendo 
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assim uma exclusão social injusta, o que dificulta as pesquisas epidemiológicas 

(ADAMS, 1999). 

Segundo GALLUCCI NETO (2005), esse transtorno neurológico 

acomete aproximadamente 50 milhões de pessoas, sendo 40 milhões dessas 

pessoas situadas nos países desenvolvidos. 

O tratamento para as convulsões pode ser dividido em (ADAMS, 1999): 

Agentes Antiepiléticos e ou tratamento Cirúrgico. 

Crianças portadoras de epilepsia possuem alta predominância de 

comportamento alterado e dificuldade de aprendizagem que pode estar 

relacionada com o relacionamento dificultoso entre pais e filhos. O 

desenvolvimento emocional e social acometido causa uma alteração 

significativa na qualidade de vida da criança, no seu ajustamento ao tratamento 

e adaptação psicossocial. Com base na pesquisa realizada no ambulatório de 

epilepsia infantil do HC/UNICAMP, os pais relataram que seus filhos 

apresentam sinais de irritação (52%), dependência (38%), agitação e 

inquietude (38%), agressividade (19%) e com poucos amigos (19%). No 

quesito escola, 33% das crianças frequentam escolas especiais e mesmo 

assim mostram ter dificuldades de aprendizagem e de relacionamento com 

outras crianças. As crianças que frequentam escolas adequadas, 19% dos 

casos relataram apresentar queixas de memória.  

O banho é um tipo de humanização centrada e individualizada, 

demonstra a importância de humanizar a assistência facilitando o 

relacionamento do profissional, paciente e familiar (HEMKEMEIER, 2012). 

 Essa terapia tem o objetivo de tranquilizar e relaxar o paciente a fim de 

promover uma qualidade de vida melhor e a sua recuperação. 

 Essa pratica foi embasada na técnica Japonesa aplicada em recém-

nascido, para promover a higiene, conforto e proteção simulando um útero 

materno (HEMKEMEIER, 2012). 

 O uso terapêutico da água tem efeito em diferentes sistemas do nosso 

corpo como (BIASOLI, 2006):  

- Sistema Cardiorespiratório: promove a vasodilatação dos vasos, aumentando 

o suprimento periférico, estabiliza a pressão arterial, eleva a temperatura 

corporal, consequentemente, aumenta o metabolismo geral e frequência 
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respiratória. Auxilia a capacidade aeróbica e nas trocas de gases, aumenta o 

consumo de energia e ajuda no retorno venoso. 

- Sistema Nervoso: o calor reduz a sensibilidade das terminações sensitivas. 

- Sistema Imunológico: em alguns estudos quando o calor úmido penetra até 

3,4 cm atingindo as camadas superficiais dos músculos, consequentemente, 

aumenta os números de leucócitos na corrente sanguínea. 

- Sistema Musculo-Esquelético: com o relaxamento muscular minimiza os 

espasmos musculares, dores, fadiga muscular e melhora o condicionamento 

físico. 

Há uma grande importância na relação entre sono e epilepsia, 

estimulado pelo entendimento de que ocorrem interações consideráveis nessas 

duas direções. Crises epilépticas acontecem com freqüência durante o sono e 

tanto as crises quanto as descargas epileptogênicas, podem gerar mudanças 

na estrutura do sono e aumentar um ciclo deletério de privação de sono, 

causando um aumento global das crises. As drogas antiepilépticas colaboram 

para as mudanças do sono de modo benéfico ou prejudicial. Uma estrutura 

modificada diminui a qualidade de sono e pode intervir, negativamente, na 

freqüência e no controle das crises (PEREIRA, 2011).  

 As plantas medicinais têm grande importância nas condições de saúde 

das pessoas. A Organização Mundial da Saúde acredita que a fitoterapia é 

uma medida terapêutica utilizada por aproximadamente 80% da população 

mundial (PEREIRA, 2011). 

 Em nossa pesquisa utilizamos dois óleos essenciais de plantas 

medicinais, segundo NUNER, 1999: 

- Rosa Branca: tratar inflamações nos olhos, desinfetar ferimentos, tratar 

prisões de ventre, ansiedade, nervosismo, tosse, dores de garganta bronquite. 

- Alfazema: A alfazema possui propriedades anti-sépticas, antiespasmódicas, 

analgésicas, cicatrizantes, antiasmáticas, anticonvulsivas, sudoríferas e que 

ajudam na redução dos gases intestinais. 

 

OBJETIVO 

 Validar o banho no balde com uma criança portadora de epilepsia e 

comportamentos adversos. 
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METODOLOGIA 

 Este estudo pode ser classificado como metodologicamente como 

quantitativo exploratório experimental. Foi selecionada uma criança do sexo 

masculino, com o diagnóstico de epilepsia infantil, com alterações no 

comportamento. 

Para realizar a pesquisa foram agendados previamente 10 banhos 

durante duas semanas, na residência da criança após autorização materna 

através do termo livre esclarecido. Neste trabalho o banho foi realizado em um 

balde com água morna, o paciente foi imerso durante 15 a 30 minutos e foi 

utilizado brinquedos para a permanência do mesmo. Foi acompanhado pela 

mãe, pedagoga e as estudantes de enfermagem. 

 Durante cada banho foi verificado os sinais vitais pré e pós-imersão, 

além de avaliar o comportamento. 

 Foi averiguada a duração do sono após os banhos realizados, 

comparando os dias que não houve os banhos. 

 Para identificar a hereditariedade da patologia da criança foi utilizado o 

genograma e ecomapa. Foram utilizados os seguintes materiais para o 

acompanhamento clinico: oxímetro de dedo, digital e termômetro. 

Durante o banho utilizamos a observação e inspeção e colaboração do 

relato materno relacionado aos resultados pós-banho. 

 Preparo do procedimento: Orientamos didaticamente a criança para uma 

melhor compreensão do banho; Colocamos dentro do balde água morna até a 

metade de seu comprimento; Preparo dos materiais para um melhor efeito 

terapêutico: chá de camomila, essência de alfazema e essência de rosa 

branca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Realizamos o genograma com a ajuda da cuidadora da criança (mãe) 

que nos informou os relacionamentos da criança, o que ajuda e atrapalha 

durante o tratamento. A pessoa índice se trata de uma criança que atualmente 

tem 8 anos de idade, cuja inicial do seu nome é M., foi diagnosticado com 

epilepsia infantil e renite.  

A família é composta por dez pessoas, os principais membros são mãe, 

pai, irmão, irmã e avó. As pessoas que residem no mesmo local são a mãe, o 
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irmão e a irmã. A avó mora em outra residência, mas tem um relacionamento 

muito estreito com a criança.  O pai também mora em outra residência e tem 

um relacionamento distante com os filhos mais novos, já com o filho mais velho 

existe uma aproximação maior.  

As dez pessoas inclusas no genograma apresentam pelo menos uma 

patologia. As patologias que podem estar relacionadas com o presente 

diagnostico do M. são: a epilepsia infantil que foi diagnosticada no tio materno, 

que hoje tem 35 anos, a rinite que foi diagnosticada na mãe que tem 40 anos, a 

obesidade diagnosticada na tia materna que tem 39 anos, a avó também 

apresenta obesidade, diabetes e hipertensão arterial, tem 59 anos. Foram 

coletadas informações de outras patologias presentes na família, que não se 

relacionam tanto com a patologia atual do M. estas patologias são: infarto 

agudo do miocárdio (IAM), Acidente vascular cerebral (AVC), encefalite, 

câncer.  

Quanto aos relacionamentos, o M. tem um vínculo forte com a mãe, a 

avó, a pedagoga, escola, e a psicóloga.  

O que ajudou a mãe do M. foi uma amiga, o trabalho, as crenças 

religiosas, e a avó materna da criança. Durante o tratamento a neurologista 

também ajudou bastante segundo relato da mãe. 

O que atrapalha durante o processo de tratamento foi a sociedade, 

crenças, culturas, o pai e o irmão da criança. 

A descrição do caso da criança nos possibilita um melhor entendimento 

do processo saúde-doença individualizado: 

 Paciente M., 8 anos, nascido de parto cesária, de 37 semanas, apgar 

8/9, exames neonatais normais, com diagnóstico de epilepsia do sono, 

apresenta convulsões noturnas esporádicas, apresenta agressividade, insônia, 

hipotermia, hiperatividade, depressão, atraso cognitivo, dificuldade nas 

atividades escolares em grupo. Faz uso de trileptal, clobazan e risperidona. 

Apresenta saturação de oxigênio 98%, temperatura corporal de 35,5º C, 

frequência cardíaca 99 bpm. Faz acompanhamento com a psicóloga uma vez 

por semana e é acompanhado na escola pela cuidadora/estudante de 

pedagogia todos os dias nos períodos escolares. 

 Criança acorda 8 horas, frequenta a escola no período da tarde onde sai 

às 17 horas, vai para casa e fica acompanhado pela prima ou pela avó, pois 
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sua mãe trabalha no período noturno. Tem vínculo forte com a mãe, avó, 

prima, irmã e pedagoga, possui relacionamento rompido com o pai, conflituoso 

com o irmão e tem dificuldade de interagir com pessoas fora do âmbito familiar. 

 A mãe apresenta ansiedade e grande preocupação em relação às 

convulsões, possui conhecimento cientifico relacionado aos sinais e sintomas 

da patologia e apresenta sobrecarga de tarefas pela ausência paterna da 

criança. 

As intervenções adequadas diante da epilepsia são: permeabilidade das 

vias aéreas, posicionar a acriança de maneira adequada e aspirar as vias 

aéreas; oferecer oxigênio e, se por acaso a apneia for muito prolongada, deve 

começar a ventilação com pressão positiva; e promover um acesso venoso, 

para administrar drogas anticonvulsivantes (LIMA, 2011). 

O paciente deve ser posicionado em decúbito elevado, porém não só de 

leito, mas sim todo o tronco do paciente, garantindo que o mesmo deve ficar 

com o tórax na região de angulação do leito e não dobrado de forma 

desconfortável (LIMA, 2011). 

A experiência de cuidar de crianças ajudam a complementar 

conhecimento, habilidade e atitudes diante de uma crise convulsiva, que 

necessita da análise da situação clinica com rapidez, oferecendo um cuidado 

de qualidade para evitar danos neurológicos. Isto está relacionado não apenas 

à administração de drogas, mas com a previsão de riscos associados à crise, 

como: queda, aspiração de secreção broncopulmonar, ferimentos, e a 

capacidade de tomar atitudes mesmo na ausência do medico, considerando a 

competência do profissional de enfermagem no cuidado da crise convulsiva 

(LIMA, 2011). 

 

Relatórios diários do banho no balde 

No primeiro dia, a criança não tinha conhecimento do banho para não 

criar expectativa, quando chegamos com o balde ele ficou agitado e agressivo, 

se recusou a tomar o banho. Tentamos convencê-lo e oferecemos ao término 

do banho “uma surpresa” e assim ele concordou. Não foi possível verificar os 

sinais vitais, pela agitação da criança. O tempo de imersão deste banho foi de 

dez minutos. 
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No segundo e no terceiro dia, o M. foi informado que íamos visitá-lo para 

fazer o banho, nos aguardava bastante animado e com trajes de banho 

acompanhado pela pedagoga. Acrescentamos no banho óleos essenciais e 

após o banho o paciente apresentou sinais de sonolência. A pedagoga relatou 

que o M. se recusou a fazer as atividades escolares como de costume. A 

imersão variava de 20 a 33 minutos. 

Do quarto ao sétimo dia, após o banho a criança estava dormindo um 

período de 8 a 12 horas e para a nossa surpresa ele estava acompanhando as 

atividades escolares e apresentou uma mudança significativa no 

comportamento.  Neste período o paciente ganhou um cachorro o que pode 

contribuir para a sua melhora clínica. O tempo de imersão do paciente variou 

de 28 a 33 minutos. 

Do sétimo ao décimo dia, o paciente permaneceu com o mesmo 

comportamento, repousando e dormindo bem e realizando as tarefas escolares 

junto com os colegas de classe. O tempo de imersão variou de 20 a 30 

minutos. 

5.4 Gráficos que representam as variações fisiológicas e do sono. 

 Gráfico 1- Temperatura Corporal   

 Fonte: Autoria própria 

 

Segundo Londrina, 2006 episódios de hipertermia podem levar a 

convulsão em qualquer idade, sendo um dos fatores de risco para a epilepsia. 
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Nesta pesquisa, Gráfico 1, o paciente apresentou sinais de hipotermia 

pelo tratamento farmacológico prescrito pela neurologista, durante o tratamento 

terapêutico foi notado que houve uma melhora clinica após o banho, um 

aumento parcial da temperatura corporal da criança. 

 

Frequência Cardíaca 

  A taquicardia ocorre antes das crises epiléticas e durante os episódios 

de convulsão. O aumento da frequência cardíaca está diretamente associado 

com as crises convulsivas (SCORZA, 2011). 

 O gráfico 2 demonstra à elevação da frequência cardíaca decorrente a 

agitação, nervosismo e ansiedade antes do banho e com os métodos 

terapêuticos há uma mínima queda na FC do paciente, tendo em vista uma 

prevenção para possíveis doenças cardiovasculares provocadas. 

Gráfico 2 – Frequência Cardíaca  

Fonte: Autoria própria 

  

O banho foi realizado na casa da criança, o que proporcionou um 

ambiente calmo e seguro para o M., depois dos banhos o mesmo apresentou 

sinais de sonolência, embora estivesse com o sono desregulado dormindo de 3 

a 4 horas durante a noite, e após o quinto banho descrito no Gráfico 3 a criança 

dormiu durante um período de 8 a 12 horas. 
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Comportamento X Tratamento medicamentoso 

 O Treleptal, segundo o Smeltzer, 2009 possui efeitos colaterais como: 

tonteiras, sonolência, visão dupla, fadiga, náuseas, vômitos, perda da 

coordenação, visão anormal, dores abdominais, tremor, marcha anormal. 

 Esse medicamento é considerado forte e pode causar hepatotoxicidade,  

 O transtorno cognitivo do M.,pode estar relacionado ao uso deste 

medicamento pela possível perda na coordenação. 

 O M. apresenta um sobrepeso, dificuldade de dormir, tais sinais que 

podem estar associados ao uso do clobazan diariamente. Os episódios de 

agressividade e irritabilidade também podem ser devido ao tratamento 

farmacológico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho tem o objetivo validar o banho no balde em uma criança 

com epilepsia, com comportamentos adversos. Com banho no balde a criança 

teve uma melhora no seu comportamento, rendimento escolar, familiar e social, 

suas noites de sono melhoram 70% ou seja ele passou a dormir mais tempo, 

por isso seu rendimento escolar aumentou para 80% e suas reações diante de 

situações críticas e constrangedoras também melhoraram, durante as semanas 

de banho no balde a criança não apresentou nenhum episódio de epilepsia, 

segundo o relato da pedagoga e da mãe. 

Diante do relato da mãe, a mesma retirou o medicamento Rispiridona do 

M., informando ainda que o quadro clinico dele continuou estável, ou seja, a 

exclusão do medicamento não dificultou seu tratamento. Percebe-se que a 

enfermagem tem uma importância essencial durante o tratamento e papel 

fundamental na implementação de terapias alternativas para amenizar os 

efeitos do tratamento medicamentoso, além de orientar e educar a família do 

paciente sobre a patologia e o tratamento, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida de ambos. 
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