
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
DESENVOLVIDO POR FAMILIARES: TENDÊNCIAS PARA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUMINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALANA CERUTTI ALVES, CLOVIS ADALBERTO BELINI JUNIOR, ELIS APARECIDA
FERNANDES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULO FERNANDO BARCELOS BORGESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JOVIRA MARIA SARRACENICOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Este estudo tem como objetivo compreender como é realizado o cuidado 

domiciliar as crianças com necessidade especiais pelos familiares e nortear o 

processo de atuação da enfermagem no contexto da educação inclusiva nos 

âmbitos assistenciais e gerenciais ilustrando a importância da atuação do enfermeiro 

nas unidades escolares. As Crianças com Necessidades Especiais de Saúde 

(CRIANES) representam um conjunto de crianças que demandam cuidados 

especiais, de natureza temporária ou permanente, com uma pluralidade de 

diagnósticos médicos, dependência contínua dos serviços de saúde e de diferentes 

profissionais, devido à sua fragilidade clínica e vulnerabilidade social. A metodologia 

usada será o estudo descritivo, exploratório com enfoque qualitativo, onde visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, método 

criativo e sensível e a análise do discurso que irá tentar compreender o indivíduo da 

pesquisa através de sua linguagem e assim interpretar seus sentimentos e suas 

atitudes durante toda a dinâmica. 
 

 

INTRODUÇÃO 

As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) são aquelas 

que possuem uma condição física, que necessita de um cuidado periódico e 

continuo para seu desenvolvimento, e que requer algum tipo ou quantidade de 

atendimento maior oferecidos pelos serviços de saúde. Cuidar dessas crianças 

muitas vezes representa um desafio para a família, que em sua maioria não esta 

preparada para tais cuidados, pois os saberes necessários e práticas não pertencem 

ao seu contexto de vida. Muitas dessas crianças apresentam doenças crônicas, 

necessitando de acompanhamento de saúde complexos e ainda acompanhamento 

frequente em instituições para reabilitação, o cuidado prestado a elas acontece 

através de vários profissionais, ou seja, uma equipe interdisciplinar, devido à 

complexidade da doença e necessário a integração de todos os profissionais 

envolvidos. (REZENDE; CABRAL, 2010). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia usada será o estudo descritivo, exploratório com enfoque 

qualitativo.  Utilizaremos o Método Criativo Sensível (MCS) onde os cuidadores 

receberão o desenho de um corpo (somente o contorno) de uma criança e neles 



representarão em forma de desenho a resposta da pergunta norteadora: Como é 

para você cuidar de uma criança portadora de necessidades especiais? Após a 

representação, o grupo fará um relato gravado sobre o que o desenho demonstra na 

sua perspectiva de cuidar. Os dados serão analisados mediante a análise de 

discurso e confrontados, utilizando o desenho e o relato com o objetivo de 

compreender as necessidades objetivas e subjetivas do cuidado às CRIANES. Esta 

análise possibilitará compreender o indivíduo da pesquisa através de sua linguagem 

e assim interpretar seus sentimentos e suas atitudes durante toda a dinâmica 

refletindo na atuação efetiva dos enfermeiros nas unidades escolares. 

 

OBJETIVOS 

Compreender o processo de cuidar no âmbito domiciliar pelos 

familiares/cuidadores visando nortear o processo de atuação do enfermeiro no 

contexto da educação inclusiva, demonstrando a importância da presença deste 

profissional nas escolas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) representam 

um conjunto de crianças que demandam cuidados especiais de saúde, de natureza 

temporária ou permanente, com uma pluralidade de diagnósticos médicos, 

dependência contínua dos serviços de saúde e de diferentes profissionais, devido à 

sua fragilidade clínica e vulnerabilidade social. (NEVES; CABRAL, 2008, p.74). 

 Essa clientela necessita de cuidados no domicílio, por isso é necessário 

preparar o familiar cuidador para cuidar desta CRIANES para que ela possa ter 

melhor qualidade de vida. Salienta-se a importância de os profissionais de saúde 

estarem preparados para atender às demandas dessa clientela, a fim de que a 

criança tenha tratamento e cuidados adequados (SILVEIRA; NEVES, PAULA, 2012). 

Neste sentido este trabalho utilizará a dinâmica da criatividade corpo saber (DCS) 

que consistirá em dimensionar o processo de cuidar no espaço domiciliar com o uso 

da metáfora do desenho de um corpo, procurando despertar a memória latente dos 

participantes que realizam cuidados promotores de conforto, segurança e bem-estar 

da criança com necessidades especiais de saúde. Nesta DCS, os participantes 

elaborarão uma produção artística a partir de uma questão norteadora: Como é para 

você cuidar de uma criança portadora de necessidades especiais. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

As etapas realizadas indicam que há possibilidade de alcançar resultados favoráveis 

em relação ao processo de compreensão dos cuidados que são realizados as 

crianças com necessidades especiais nos âmbitos familiar e escolar. A partir dessa 

compreensão acredita-se que será possível traçar um plano para condutas de 

enfermagem colaborativas no processo de cuidar de crianças com necessidades 

especiais, refletindo positivamente nos aspectos da evidência que norteiam os 

cuidados domiciliares desenvolvidos por familiares e cuidadores. Realizou-se o 

cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da documentação ao Comitê 

de ética do Unisalesiano, onde se aguarda a aprovação para coleta de dados.  
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