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RESUMO 

Introdução: A enfermagem em reabilitação não tem sido amplamente estabelecida 
no Brasil. Muitos enfermeiros desconhecem seu papel e importância como membros 
da equipe de reabilitação. Acredita-se na existência de uma lacuna conceitual na área 
de enfermagem em reabilitação nesse país, que pode estar contribuindo para essa 
problemática. Objetivo: Desenvolver o conceito Enfermagem em Reabilitação para o 
contexto brasileiro, com base no modelo híbrido de desenvolvimento de conceito. 
Método: O Modelo Híbrido de Desenvolvimento de Conceito foi efetivado em três 
componentes: Fase Teórica, Fase de Campo e Fase Analítica Final. A Fase Teórica 
foi concretizada por meio da Scoping Review e análise de 120 estudos que 
descreveram a prática do enfermeiro com foco na reabilitação. A Fase de Campo foi 
conduzida no Hospital Universitário Onofre Lopes e em um Centro Especializado em 
Reabilitação, ambos localizados em Natal/RN, Brasil, por meio de observações 
participantes e entrevistas com enfermeiros, membros da equipe de saúde, pacientes 
e acompanhantes. Os dados da Fase de Campo foram analisados utilizando-se a 
análise de conteúdo. Na Fase Analítica, os resultados das fases Teórica e de Campo 
foram comparados, analisados e integrados sob a luz do Modelo Teórico de 
Enfermagem Baseado nas Atividades de Vida, o que permitiu chegar a uma definição 
conceitual e operacional para a Enfermagem em Reabilitação, bem como, à 
construção de um modelo representativo do conceito, e um instrumento de 
enfermagem para avaliação das atividades de vida com foco na reabilitação. O projeto 
de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com CAAE 
03986518.0.0000.5537. Resultados: Os dados teóricos evidenciaram que a origem 

do conceito Enfermagem em reabilitação no Brasil é datada da Década de 1970. 
Nessa fase, o conceito foi precedido de quatro antecedentes, caracterizado por seis 
atributos e nove consequentes. Na fase de campo emergiram cinco antecedentes, 
cinco atributos e seis consequentes. Enfermeiros e técnicos de enfermagem relataram 
pouca formação e capacitação para atuação no contexto de reabilitação. Os 
profissionais de saúde descreveram como funções da enfermagem na reabilitação: 
ações de triagem, avaliação e acompanhamento dos pacientes e da família, 
orientações para prevenção de agravos, cuidado com feridas, administração de 
medicações e higiene corporal. Na fase analítica, jugou-se apropriado todos os 
antecedentes, atributos e consequentes apreciados na Fase Teórica e Fase de 
Campo. Portanto, todos foram considerados para desenvolvimento do conceito em 
estudo. Conclusão: O conceito de Enfermagem em reabilitação no Brasil é uma 

prática desenvolvida pela equipe de enfermagem em diversos serviços que compõem 
o SUS, caracterizada pela identificação das condições de saúde do paciente e das 
dependências para realização das atividades e vida; ensino e educação em saúde ao 
paciente e/ou a família sobre a doença, tratamento e autocuidado; cuidado 
compensatório; gestão dos recursos humanos e materiais envolvidos no processo de 
reabilitação; e de suporte emocional. 
  
 
Palavras-Chave: Formação de Conceito; Enfermagem; Reabilitação; Saúde. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Nursing in rehabilitation has not been widely established in Brazil. Many 

nurses are unaware of their role and importance as members of the rehabilitation team. 
It is believed that the existing conceptual gap of nursing in rehabilitation in this country 
may be contributing to this problem. Objective: To develop the concept Nursing in 
Rehabilitation for the Brazilian context, based on the hybrid model of concept  
development. Method: The Hybrid Concept Development Model was implemented in 
three components: Theoretical Phase, Field Phase and Final Analytical Phase. The 
Theoretical Phase was accomplished through the Scoping Review and analysis of 120 
studies that describe the practice of nurses with a focus on rehabilitation. A Field Phase 
was conducted at the Onofre Lopes University Hospital and at the Specialized Center 
for Rehabilitation, both in Natal / RN, Brazil, through participations and interviews with 
nurses, members of the health team, patients and companions. Field Phase data was 
analyzed using content analysis. In the Analytical Phase, the results of the Theoretical 
and Field phases were compared, analyzed and integrated in the light of the 
Theoretical Model of Nursing for Life Activities, or to obtain a conceptual and 
operational definition for Rehabilitation Nursing, as well as the construction of a 
representative model of the concept, and a nursing instrument to assess life activities 
with a focus on rehabilitation. The research project was approved by the Ethics and 
Research Committee with CAAE 03986518.0.0000.5537. Results: Theoretical data 

showed that the origin of the concept of nursing in rehabilitation in Brazil dates from 
the 1970s. In this phase, the concept was preceded by four antecedents, characterized 
by six attributes and nine consequent ones. In the field phase, five antecedents, five 
attributes and six consequences emerged. Nurses and nursing technicians reported 
little training and capacity to work in the context of rehabilitation. Health professionals 
described as nursing functions in rehabilitation: screening actions, assessment and 
monitoring of patients and family, guidelines for disease prevention, wound care, 
medication administration and body hygiene. In the analytical phase, all the 
antecedents, attributes and consequences assessed in the Theoretical Phase and 
Field Phase were judged appropriate. Therefore, all were considered for the 
development of the concept under study. Conclusion: The concept of rehabilitation 
nursing in Brazil is a practice developed by the nursing team in several services that 
make up the SUS, characterized by the identification of the patient's health conditions 
and the dependencies for carrying out activities and life; teaching and health education 
to the patient and / or family about the disease, treatment and self-care; compensatory 
care; management of human and material resources involved in the rehabilitation 
process; and emotional support. 
 
Keyword: Concept Formation; Nursing; Rehabilitation; Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Perdurante a graduação e mestrado acadêmico, a partir do desenvolvimento 

de pesquisas com pessoas com lesão medular orientadas pelo Modelo Teórico de 

Dorothea Orem (DANTAS, 2014; COURA et al, 2013), fui estimulada a ingressar em 

um curso de especialização em Neurorreabilitação para que pudesse compreender 

melhor o universo das pessoas com doenças neurológicas, dentre elas, as pessoas 

com lesão medular. 

O interesse em desenvolver o presente estudo emergiu durante essa 

especialização. Era a única enfermeira do curso, dentro do universo de 50 

profissionais da saúde, e pouco sabia acerca do meu papel enquanto membro da 

equipe multiprofissional de reabilitação neurológica. 

Em 2016, fui ao Congresso Internacional de Enfermagem em Reabilitação, 

ocorrido em Coimbra, Portugal. Nesse evento, percebi a dificuldade de compreensão 

dos enfermeiros brasileiros, acerca do seu papel na reabilitação da saúde. 

Pensamento este, consolidado durante três eventos científicos nacionais de 

enfermagem, nos anos de 2016 e 2017, após diálogo com alguns estudantes e 

docentes de distintas universidades do país.  

Acredita-se, portanto, na existência de uma lacuna conceitual na área de 

enfermagem em reabilitação no Brasil que pode contribuir para dificuldade de 

compreensão do enfermeiro quanto a sua função na reabilitação. Desse modo, o 

presente estudo utilizou método híbrido de Schwartz-Barcott e Kim (2000) para 

desenvolver o conceito de Enfermagem em reabilitação no Brasil e, assim, favorecer 

o avanço no ensino, pesquisa e prática de enfermagem na área da reabilitação.  

A reabilitação é definida como um processo dinâmico, que envolve o paciente, 

cuidador, familiares e equipe multiprofissional com a finalidade de prevenir, retardar e 

compensar a perda de uma função e recuperar, melhorar e manter uma função atual 

(WHO, 2011).  

Preconiza-se que ela pode ser realizada nos diferentes serviços de atenção à 

saúde, de forma articulada e intersetorial e fornecida de forma contínua, desde a 

assistência hospitalar até o acompanhamento na comunidade (BRASIL, 2015; WHO, 

2011). 
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Como especialidade, sabe-se que a reabilitação se desenvolveu de forma mais 

expressiva durante e após a segunda guerra mundial, quando os Estados Unidos e 

países da Europa organizaram centros para reabilitar um grande número de jovens 

soldados com lesões físicas decorrente de batalhas e, assim, recuperar as 

capacidades particulares desses indivíduos e incluí-los no meio social (SOUZA; 

FARO, 2011).  

Na atualidade, visualiza-se uma expansão da necessidade de cuidados de 

reabilitação e a necessidade de ampliação do mercado de trabalho em reabilitação 

multiprofissional (MATHHEWS et al, 2012; SCHOLLER et al, 2014). Isso ocorre devido 

ao aumento do número de idosos e a predominância de doenças crônicas que também 

geram necessidades de reabilitação (FARIA, 2010; MARTIN; SCHOENI, 2014; 

CHATTERJI et al, 2015; SILVA et al, 2015). 

Além disso, estima-se a existência de cerca de 600 milhões de pessoas com 

deficiência no mundo que também carecem de reabilitação (WHO, 2011). No Brasil, 

23,91% da população relatam algum tipo de deficiência, seja visual (18,6%), motora 

(7%), auditiva (5,1%) ou mental/intelectual (1,4%) (BRASIL, 2012a). A região Nordeste 

se mantém com a maior prevalência no país, e o Estado do Rio Grande do Norte (RN) 

se destaca com o maior índice nacional (27,76%) (IBGE, 2010). 

Além da deficiência, constata-se que outras situações clínicas também geram 

necessidades de reabilitação, seja reabilitação psicológica, cardíaca, respiratória, 

pós-mastectomia, de queimados, dentre outros (DONINI et al, 2016; PETROVA; 

PAKHOMOVA, 2016; LANA et al, 2014; BARRETTA et al, 2017; CARREIRO; 

SANTOS; RODRIGUES, 2013; GALERA et al, 2017; GUNDOGDU et al, 2017; 

CAVALCANTI; FERNANDES; RODRIGUES, 2002; GALDINO et al, 2017; AGUILAR-

RUÍZ et al, 2013).   

Desse modo, diversos profissionais da saúde podem ser requisitados para 

atuarem na equipe multiprofissional de reabilitação, com a finalidade de permitir uma 

abordagem holística do indivíduo, como: enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 

terapêuticos ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, 

farmacêuticos e profissionais de educação física (FARO, 2006). 

O enfermeiro, parte integrante dessa equipe multiprofissional, se insere no 

contexto da reabilitação a partir dos cuidados de Florence Nightingale, em 1859, aos 

lesionados de guerra (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2015). Em vários países, esse 
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campo de atuação profissional passou a ser desenvolvido em decorrência das guerras 

mundiais, processo de urbanização e industrialização, epidemias e acidentes de 

trabalho (SOUZA; FARO, 2011). 

Em Portugal, a atuação dos enfermeiros de reabilitação possui regulamentação 

específica. Eles têm como competência o cuidado de pessoas com necessidades 

especiais durante as fases da vida, em todos os contextos de atuação profissional, 

maximização da funcionalidade, reinserção delas na sociedade e exercício da 

cidadania (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2015).  

Desse modo, eles fazem o diagnóstico precoce e realizam intervenções de 

enfermagem visando melhorar as funções residuais, manter ou recuperar a 

independência nas atividades de vida e diminuir o impacto das incapacidades 

instaladas ao nível das funções neurológicas, respiratória, cardíaca, ortopédica e 

outras deficiências e incapacidades (MARQUES-VIEIRA; SOUSA, 2017). 

Para isso, utilizam técnicas específicas de reabilitação e intervém na educação 

dos clientes e pessoas significativas, no planejamento da alta, na continuidade dos 

cuidados e na reintegração das pessoas na família e na comunidade (HOEMAN, 

2011). 

Nos Estados Unidos, um grupo de sete enfermeiros com especialidade em 

reabilitação publicou um modelo de competência para Enfermagem em reabilitação, 

o qual incluiu as funções de promoção de uma vida bem-sucedida, liderança, cuidado 

interprofissional e intervenções de enfermeiros, com foco às pessoas com deficiência 

e doenças crônicas incapacitantes (VAUGHN et al, 2016). 

Para fundamentar essa prática, salienta-se que a Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC) elenca 43 intervenções de Enfermagem para 

reabilitação, tais como: controle do ambiente: preparo do lar, assistência no 

autocuidado, apoio à tomada de decisão, suporte emocional, melhora no 

enfrentamento, redução de estresse por mudança, suporte à família, dentre outros 

(BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

No Brasil, as atividades de enfermeiros em equipe de reabilitação foram 

divulgadas e encaminhadas para constituir uma proposta ao Ministério do Trabalho 

na década de 1980 (COMARU et al, 1980). Verifica-se, entretanto, que na realidade 

brasileira atual a enfermagem em reabilitação não foi amplamente estabelecida 
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(SCHOELLER et al, 2014; MACHADO, 2012). Apesar da relevância da temática, é 

escassa a literatura sobre enfermagem de reabilitação no país (FREITAS et al, 2016). 

Constata-se essa problemática por meio de uma revisão de literatura que 

aponta que não há concretude do trabalho do enfermeiro na reabilitação no Brasil, 

assim como, não há cultura de pesquisa em enfermagem em reabilitação. Existe uma 

riqueza de pesquisa voltada às pessoas com deficiência, porém, sem a cultura da 

reabilitação (SCHOELLER et al, 2014).  

Ademais, um pesquisador de referência na área de enfermagem de reabilitação 

no país afirma que poucas esferas acadêmicas de enfermagem têm interesse nesse 

campo de conhecimento (MACHADO, 2012). Nessa perspectiva, estudos apontam 

que poucos cursos de bacharel em enfermagem no Brasil, ao longo das últimas 

décadas, incluíram conteúdos na estrutura curricular que abordassem o papel do 

enfermeiro no contexto da reabilitação (FARO, 2006; REBOUÇAS et al, 2011; 

SANTOS; SOUZA; OLIVEIRA, 2011; BOUSSO et al, 2000). 

Constata-se, entretanto, que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 

graduação em enfermagem no Brasil determinam que o enfermeiro precisa 

desenvolver competência e habilidade para atuar na reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo (CNE, 2001). Contudo, há poucos docentes, membros 

das universidades, com especialidade em enfermagem de reabilitação (THOLCKEN; 

CLARK; TSCHIRCH, 2004). 

No Brasil, isso ocorre, uma vez que, a Enfermagem de Reabilitação não é 

reconhecida como especialidade no país, na medida em que não consta na lista de 

48 especialidades publicadas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

(COFEN, 2018; COFEN, 2019). 

Como reflexo disso, verifica-se que os livros-textos de Enfermagem de 

Reabilitação não estão disponíveis para venda no país (HOEMAN, 2011; MACHADO, 

2003; MARQUES-VIEIRA; SOUSA, 2017). Apenas outros livros como: o Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica: Avaliação e Assistência dos problemas clínicos 

(LEWIS et al, 2013), Fundamentos da Enfermagem (POTTER et al, 2013), 

Enfermagem Médico-Cirúrgica (TIMBY; SMITH, 2005), Tratados de Cuidados de 

Enfermagem Médico-Cirúrgico (FIGUEIREDO; MACHADO, 2012) e Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgico (SMELTZER et al, 2011), por exemplo, inserem alguns 

conteúdos de ações de enfermagem na reabilitação da saúde em seu índice. 
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Esses fatos refletem sobremaneira no que se pode detectar no século XXI nos 

ambientes e contextos da prática, enfermeiros com pouco domínio de conhecimentos 

básicos e específicos para cuidarem de clientes em processo de reabilitação 

institucional e domiciliária, e poucos são valorizados como membro da equipe 

multiprofissional de reabilitação (MACHADO, 2012; ANDRADE et al, 2010). Isso 

ocorre, em virtude do próprio desconhecimento desses profissionais acerca do seu 

papel e sua importância na equipe (ANDRADE et al, 2010; CLARKE, 2014).  

Nessa perspectiva, observa-se que os cuidados de reabilitação no país são 

atrelados principalmente ao médico e ao fisioterapeuta (MAENO; VILELA, 2010).  As 

próprias políticas voltadas às pessoas com deficiência, que estimulam à ampliação da 

rede de serviços de reabilitação, centram a assistência e cuidados principalmente a 

esses dois profissionais (SCHOELLER et al, 2014). 

Por isso, para que a área de enfermagem em reabilitação seja desenvolvida no 

país, os enfermeiros precisam visualizar claramente o seu papel dentro da equipe 

multiprofissional de reabilitação e os limites de sua atuação profissional.  

Acredita-se que essa compreensão limitada dos enfermeiros acerca da sua 

prática na reabilitação é um reflexo da ausência da utilização de um modelo conteitual 

que fundamente e nortei sua assistência e seu papel dentro da equipe 

multiprofissional de reabilitação.  

Pensa-se dessa forma, pois acredita-se que todo enfermeiro deve usar um 

modelo conceitual e teorias de enfermagem explícitos para orientar atividades 

associadas à prática, pesquisa, educação e administração em enfermagem. Se esse 

modelo conceitual não está explícito, não há como desenvolver atividades de prática, 

pesquisa, educação e administração em enfermagem (BUTTS; RICH; FAWCETT, 

2012).  

Um estudo realizado por Dijkers (2014) coaduna com esse pensamento ao 

atribuir um "estado ateteórico da reabilitação" devido a "falta de um conjunto 

universalmente aceito de termos e conceitos para falar sobre tratamento de 

reabilitação".  

Diante disso, verifica-se a existência de uma lacuna conceitual importante no 

Brasil no que se refere a enfermagem em reabilitação. Isso pode estar contribuindo 

para a dificuldade de reconhecimento dos enfermeiros como membros da equipe 

desse campo de atuação. Ademais, pode impactar negativamente nos avanços 
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científicos e epistemológicos da disciplina e acarretar prejuízos na qualidade e 

afirmação assistencial da profissão na reabilitação.  

Acredita-se, portanto, que algo de objetivo precisa ser feito para mudar essa 

realidade, uma vez que, todos os dias os pacientes, por razões diversas, apresentam 

sequelas que impedem a sua integração na comunidade e os enfermeiros precisam 

compreender o seu papel no contexto de reabilitação. Por isso, emerge a necessidade 

de desenvolvimento do conceito enfermagem em reabilitação no Brasil, para clarificar 

esse conceito e determinar como essa prática pode ser definida.  

Os conceitos são considerados os tijolos que estruturam a ciência (MCEWEN; 

WILLS, 2015).  Eles são mais que palavras ou imagens mentais, possuem natureza 

cognitiva. Por isso, a sua utilização sozinha não é suficiente para descrever a natureza 

complexa de um determinado fenômeno (RODGERS; KNAFL, 2000). Além disso, 

seus significados são dinâmicos, à medida que surgem novos conhecimentos, 

experiências e contextos (MCEWEN; WILLS, 2015).   

Nesse sentido, considera-se que o contexto, as experiências e os 

conhecimentos da Enfermagem em reabilitação no Brasil são diferentes da realidade 

encontrada em países como Portugal e Estados Unidos. Isso pode contribuir para 

diferenças no significado atribuído a esse conceito no país. Desse modo, Fernandes 

et al (2011) descreveu que é oportuno que os atributos essenciais do conceito e suas 

definições sejam analisados periodicamente, visando, principalmente, seu contínuo 

aprimoramento. 

Portanto, proponho neste estudo desenvolver o conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil, com a finalidade de construir uma definição conceitual e 

operacional que se aplique ao contexto brasileiro, de modo que ele possa ser utilizado 

para fundamentar o ensino, a prática e a pesquisa dos enfermeiros na área de 

reabilitação. 

Para desenvolver esse estudo, partiu-se do seguinte questionamento: Qual o 

conceito de Enfermagem em reabilitação no Brasil?  

Levanta-se a tese que o conceito de Enfermagem em reabilitação no Brasil é 

uma prática desenvolvida pela equipe de enfermagem em diversos serviços que 

compõem o SUS, caracterizada pela identificação das condições de saúde do 

paciente e das dependências para realização das atividades e vida; ensino e 

educação em saúde ao paciente e/ou a família sobre a doença, tratamento e 
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autocuidado; cuidado compensatório; gestão dos recursos humanos e materiais 

envolvidos no processo de reabilitação; e de suporte emocional. 

 

1.1 Justificativa e Relevância do Estudo 

 

Mudanças contextuais ao longo do tempo, relacionadas aos padrões 

sociodemográficos e epidemiológicos populacionais, contribuíram para o 

desenvolvimento de novos contextos da prática de enfermagem em reabilitação, com 

um foco não só para reabilitação de pessoas com déficits motores, mas também de 

indivíduos com doenças crônicas incapacitantes e doenças mentais. 

Por isso, emerge a necessidade de compreensão desse novo conceito pelos 

enfermeiros e comunidade científica, de modo que a prática, ensino e pesquisa na 

área de enfermagem em reabilitação possa se desenvolver. 

Diante disso, o presente estudo se justifica pela necessidade e importância 

atual do desenvolvimento de pesquisas que subsidiem a prática de enfermagem em 

reabilitação, contribua para o avanço científico e construção do conhecimento da 

ciência nessa área no país, bem como proporcione maior visibilidade a importância 

do enfermeiro na reabilitação no Brasil.  

Ademais, acredita-se que esse estudo poderá ser um meio de transformação 

da realidade, por suscitar a reflexão da comunidade acadêmica de enfermeiros, 

órgãos e entidades profissionais, sobre a importância e necessidade de utilização de 

um arcabouço conceitual que oriente o ensino, a prática e a pesquisa de enfermagem 

em reabilitação no Brasil, pois se vivencia um contexto epidemiológico e demográfico 

que suscita cuidados de enfermagem com foco na reabilitação.
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver o conceito Enfermagem em Reabilitação para o contexto 

brasileiro, com base no modelo híbrido de desenvolvimento de conceito. 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

 Analisar o conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil; 

Elaborar uma estrutura conceitual para Enfermagem em Reabilitação no Brasil. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E TEÓRICO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO CONCEITO 

 

As atividades de pesquisa necessitam de termos mais elaborados para definir 

o que é observado empiricamente ou descrever o que é elaborado teoricamente. 

Assim, os conceitos e os constructos são utilizados amplamente. De fato, nesta 

perspectiva, a ciência é constituída pelo movimento. À medida que a pesquisa se 

desenvolve, as definições de conceitos evoluem e estabilizam. Desse modo, um 

conceito pode ter várias definições, e em alguns casos esses vários significados 

podem estar implícitos, não reconhecidos pelos pesquisadores e resultar em uma falta 

de clareza que atinge a ciência da enfermagem (MORSE, 1996). 

Assim, conceito é um “termo abstrato, derivado de atributos particulares”, que 

se refere a “fenômenos que ocorrem na natureza ou no pensamento” e, portanto, 

confere significado a acontecimentos que podem ser vistos, ouvidos, cheirados ou 

tocados. Ele pode ser composto por uma ou duas palavras, ou uma expressão. Assim 

como, pode ser classificado como um conceito abstrato (esperança, amor) ou 

concreto (avião, cama, caneta) (MCEWEN; WILLS, 2015, p.52). 

Os conceitos são considerados os tijolos que estruturam a ciência. Quando eles 

são operacionalizados, são variáveis usadas em hipóteses a serem testadas na 

pesquisa. Nessa perspectiva, concebe-se que os significados conceituais são 

dinâmicos. Um conceito pode nunca estar completamente "acabado", o seu 

desenvolvimento deve continuar à medida que surgem novos conhecimentos, 

experiências e contextos. Há também conceitos mal definidos, ou seja, as suas 

características ainda não foram descritas, enquanto outros, apesar de definidos, não 

são utilizados na pesquisa (MCEWEN; WILLS, 2015). 

Nessa perspectiva, McEwen e Wills (2015) descrevem que é importante 

analisar, desenvolver, sintetizar os conceitos, de modo que se possa esclarecer e 

definir conceitos que descrevem os fenômenos da enfermagem, bem como trazer 

clareza à definição dos conceitos usados na ciência. E, dessa forma, contribuir para o 

desenvolvimento de estruturas conceituais que fundamentem o desenvolvimento de 

teorias e pesquisas da disciplina. 

Desse modo, o desenvolvimento do conceito assegura o surgimento da teoria 

da enfermagem e de seu corpo de conhecimento. Os investigadores são incitados a 

usar dados empíricos, métodos avançados de pesquisa qualitativa e quantitativa para 
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desenvolver o conceito. Embora as análises de conceito tenham o potencial de 

esclarecer símbolos, termos e palavras, e tornam mais precisos os aspectos teóricos 

e operacionais, acredita-se que há limitação nos métodos disponíveis, pois não geram 

novas ideias ou teorias úteis (FINFGELD-CONNETT, 2006). 

Nesta perspectiva, Walker e Avant (2010) identificaram um aumento no número 

de análises de conceito que resultaram em artigos publicados na área da enfermagem 

na década anterior. Mesmo com o aumento das publicações, questiona-se a prática 

da análise de conceito como problemática, pois o objeto de análise, "o conceito 

escolhido", pode ser contestado. Ademais, os métodos utilizados para tal finalidade 

são influenciados pela habilidade, conhecimento, cultura e compreensão do analista. 

No entanto, tem sido argumentado, que muitas teorias de enfermagem contêm apenas 

generalizações vagas, terminologias com significado indistinto e sem clarificação 

(BECKWITH; DICKINSON; KENDALL, 2008). 

Na enfermagem, a análise e o desenvolvimento do conceito devem ser 

utilizadas para esclarecer conceitos que desenvolvam a ciência da enfermagem. Dada 

a importância deles para uma disciplina, é fundamental que sejam usados na 

enfermagem. Ressalta-se a necessidade de cada vez mais aprimorar os estudos, com 

a adoção de métodos que sejam fidedignos e contributivos para a prática de 

enfermagem (MORSE, 1996). 

Desta forma, a análise do conceito é considerada essencial por três razões, 

primeiro: os conceitos são usados no desenvolvimento teórico, considerados "os 

blocos de construção das teorias; segundo: a análise é necessária antes que o 

conceito venha a ser operacionalizado por profissionais ou pesquisadores, e em 

terceiro: esse método permite aos pesquisadores elaborar medidas, instrumentos, 

melhorar a prática oferecendo aos enfermeiros um entendimento e subsídio teórico 

para ações de enfermagem (PALEY,1996). 

Na ciência de enfermagem, vários métodos têm sido utilizados para analisar 

conceitos relevantes da disciplina (WALKER; AVANT, 2010; TOFTHAGEN; 

FAGERSTROM, 2010). Essas técnicas de análise de conceitos podem fornecer uma 

base sólida para apresentar argumentos em relação a novas formas de ver uma 

situação ou conceituações inovadoras. 

Para esse estudo, escolheu-se como referencial metodológico, o Modelo 

Híbrido para o desenvolvimento do conceito, proposto por Schwartz-Barcott e Kim 
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(2000). Justifica-se a escolha desse modelo, pois ele admite realizar, além da análise 

conceitual, o desenvolvimento do conceito, por meio de técnicas mistas de pesquisa. 

Desse modo, testar e questionar a essência do conceito em estudo em uma situação 

real confere maior segurança e fidedignidade para definir o conceito que será 

desenvolvido. 

 

3.1 Modelo Híbrido para o Desenvolvimento do Conceito 

 

O modelo híbrido para o desenvolvimento do conceito, proposto por Schwartz-

Barcott e Kim (2000), é desenvolvido por meio da revisão da literatura e pesquisa de 

campo, com a finalidade de expandir e esclarecer aspectos essenciais de definição e 

medição de um determinado conceito.  

A concretização desse modelo ocorre mediante a conexão de três 

componentes, a saber: a fase teórica, a fase de campo e a fase analítica (Figura 1).  

 

Figura 1 – Fases do modelo híbrido para desenvolvimento do conceito de Schwartz-
Barcott e Kim, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Fonte: Tradução da pesquisadora para as fases do Modelo híbrido de Schwartz-Barcott e Kim (2000). 

 

Para desenvolvimento de cada uma dessas fases, algumas etapas devem ser 

seguidas: 

Fase Teórica 

1. Selecionar um conceito 

2. Procurar na literatura 

3. Lidar com significado e medição 

4. Escolher uma definição de trabalho 

 

Fase de Campo 

1. Preparar o cenário 

2. Negociar de entrada 

3. Selecionar os casos 

4. Coletar e analisar os dados 
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Fase Analítica 

1.Pensar, trabalhar e redigir os resultados 

 

Diante do exposto, observa-se que o modelo de desenvolvimento de conceito  

de Schwartz-Barcott e Kim (2000) possui como pressupostos filosóficos a indução, 

uma vez que, fundamenta-se na convicção que os dados empíricos são a base para 

desenhar e descobrir padrões e regularidades gerais e, assim, podem levar a 

formulações lógicas de generalizações de teorias.  

Uma vez que o método é orientado para a indução ampliada, a coleta e análise 

de dados ocorrem simultaneamente para uma interação contínua e emergente entre 

dados e análises, o que pode resultar em geração de teoria. 

    

3.1.1 Fase Teórica 

 

A fase teórica é usada para selecionar um conceito que seja integrante da 

prática de enfermagem e elaborar uma definição inicial a partir de uma revisão ampla 

da literatura, com a qual deverá iniciar o trabalho de campo. Essa revisão é continuada 

na fase seguinte com o intuito de servir como base para comparação dos dados 

coletados na fase de campo. Ela termina quando se identifica uma definição para a 

fase de trabalho de campo (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

A fase teórica tem por objetivo compreender de forma profunda o conceito e as 

maneiras que ele tem sido ou pode ser medido. Para isso, preconiza-se a seleção do 

conceito, realização de uma revisão da literatura abrangente, análise do significado e 

a forma de medição do conceito e a escolha de uma definição de trabalho 

(SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  

 

3.1.1.1 Seleção do conceito 

 

A seleção do conceito consta da primeira etapa da fase teórica. Os autores 

Schwartz-Barcott e Kim (2000) descrevem que se deve selecionar um conceito 

relevante para a enfermagem. Para tanto, salientam que os usos mais significativos 

do modelo híbrido resultam de um encontro extraído diretamente da prática clínica. 
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3.1.1.2 Revisão da literatura 

 

Após a seleção do conceito, a segunda etapa da fase teórica é a pesquisa na 

literatura. Essa pesquisa deve começar nesta fase e, em seguida, ser continuada e 

expandida na fase de trabalho de campo. O objetivo desta etapa é adquirir uma 

compreensão profunda do uso do conceito nas diversas disciplinas ao longo do tempo, 

para entender o significado do conceito, bem como, as diversas maneiras que este 

pode ser medido. Salienta-se que durante a fase de campo, a revisão da literatura terá 

por objetivo a identificação de elementos sutis de definição e medição. (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000). 

 Para tanto, os autores citam a revisão da literatura como método útil para ser 

utilizado para definição e mensuração de conceitos em bases de literatura teórica e 

empírica (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  Diferentes métodos para realização 

de uma revisão foram propostos pela comunidade científica, mas para fins do presente 

estudo optou-se por utilizar a Scoping Review, por ele ser usado, dentre outras 

finalidades, para mapear conceitos, esclarecer definições de trabalho e os limites 

conceituais de um tópico (ARKSEY; O’MALLEY, 2005). 

A Scoping Review, ou revisão de escopo, é um método entre muitos que pode 

ser usado para revisar a literatura. Esse tipo de revisão possibilita mapear a literatura 

relevante para o campo de interesse e é aplicável a projetos de pesquisa distintos, 

cujos tópicos de estudos tendem a ser amplos. Revisões dessa natureza dificilmente 

abordam questões de pesquisa muito específicas e não possuem como foco a 

avaliação da qualidade dos estudos incluídos (ARKSEY; O'MALLEY, 2005). 

 O referencial adotado para fundamentar o desenvolvimento desta revisão foi o 

IJB (2015). Este referencial exige que a pesquisa seja realizada com pelo menos dois 

revisores para minimizar o viés de relatório. Além disso, recomenda a elaboração de 

um protocolo de pesquisa antes do início da revisão para: permitir a transparência do 

processo de investigação, fornecer um plano para a realização da Scoping Review e 

limitar a ocorrência de viés de relatório. Esse protocolo deve incluir: um título, objetivo, 

questão de pesquisa, critérios de inclusão, plano de fundo e estratégias de busca (IJB, 

2015).  

O título deve fornecer uma indicação clara do foco da revisão de escopo. Para 

isso, recomenda-se a utilização do acrônimo PCC, onde: P é população buscada nos 

estudos; C é o conceito examinado no estudo; e o segundo C é o contexto em que a 
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pesquisa será realizada. O objetivo da revisão pode ser amplo, mas deve indicar o 

que se está tentando alcançar, deve também sustentar claramente a questão de 

pesquisa e direcionar o desenvolvimento dos critérios de inclusão (IJB, 2015).  

Recomenda-se que a questão de pesquisa também seja delineada com base 

no acrônimo PCC. A questão ajuda no desenvolvimento do protocolo e fornece uma 

estrutura clara para o desenvolvimento do relatório da revisão do escopo. Já os 

critérios de inclusão devem servir como um guia para os próprios revisores sobre as 

decisões quanto as fontes que devem ser incluídas na revisão do escopo (IJB, 2015). 

O plano de fundo deve detalhar a razão pela qual é necessário o 

desenvolvimento da revisão do escopo. Essa seção deve incluir uma declaração de 

que uma busca preliminar foi realizada para identificar a existência de revisões de 

escopo e/ou protocolos de pesquisa sobre o tópico em investigação. Para essa busca 

preliminar, as bases de dados procuradas ou as plataformas de pesquisa utilizadas 

devem ser indicadas. Se houver uma análise de escopo disponível sobre o tópico, 

uma justificativa que especifique como a revisão proposta será diferente da que já foi 

realizada e identificada deve ser detalhada (IJB, 2015). 

A estratégia de busca para uma revisão de escopo deve ser abrangente para 

identificar estudos primários publicados e não publicados (literatura cinza), bem como 

revisões (IJB, 2015). Para isso, a estratégia de pesquisa deve ser realizada em três 

etapas conforme recomendado pelo IJB (2015): 1) pesquisa limitada inicial em dois 

bancos de dados on-line relevantes para o tópico; 2) pesquisa em outros bancos de 

dados usando todas as palavras-chave e termos de índice identificados nas fontes 

selecionadas na etapa anterior; 3) pesquisa na lista de referência de todos os 

relatórios e artigos identificados, para estudos adicionais. 

O processo de extração de dados deve fornecer um resumo lógico e descritivo 

dos resultados que irão responder o objetivo e a questão de pesquisa. Uma tabela ou 

formulário pode ser desenvolvido e incluído no protocolo da revisão de escopo, para 

registrar as principais informações que serão extraídas da fonte de informação, como: 

autor, ano de publicação, local onde o estudo foi publicado ou realizado, população 

do estudo, método, principais descobertas relacionadas à questão de revisão do 

escopo, dentre outros (IJB, 2015).  

As maneiras como os resultados da revisão serão apresentadas devem ser 

previstas no momento de desenvolvimento do protocolo. Os resultados podem ser 
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apresentados de forma descritiva, em tabelas, ou em forma diagramática, como um 

mapa dos dados. Um resumo narrativo deve acompanhar os resultados tabulados 

e/ou cartografados e deve descrever como os resultados se relacionam com o objetivo 

da revisão e com a pergunta (IJB, 2015). 

 

3.1.1.3 Lidando com o significado e a medição 

 

   Nesta etapa da fase teórica deve-se buscar definições implícitas para o 

conceito escolhido, visto que, dificilmente se encontrará definições explícitas para o 

conceito estudado. Deve-se também, para além das definições conceituais, buscar 

definições operacionais para o conceito por meio da busca de instrumentos utilizados 

para medir um conceito específico (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  

Para organização e análise da busca na literatura, os autores sugerem a 

utilização de uma tabela para descrição das definições do conceito. A tabela 1 

descreve o simples formato para organização e análise das definições (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000).  

 

Tabela 1 – Formato simples para organização e análise das definições segundo 
Schwartz-Barcott e Kim, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

Referência Definição 
explícita 

Definição 
implícita 

Exemplos Comentários 

     

Fonte: Tradução da pesquisadora para organização e análise das definições segundo Schwartz-Barcott 
e Kim (2000). 

 

3.1.1.4 Escolhendo uma definição de trabalho 

 

Nesta etapa da fase teórica deve-se selecionar ou gerar uma definição 

conceitual para um exame mais aprofundado na fase de campo. Para tanto, deve-se 

observar os principais pontos de concordância e diferenças entre as definições 

encontradas na literatura. Recomenda-se manter a mente aberta no processo de 

refinamento (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  
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3.1.2 Fase de Campo 

 

A fase de campo enfatiza o componente empírico do processo de 

desenvolvimento do conceito. Ela deve ser realizada por meio da utilização de 

métodos de trabalho de campo com a finalidade de coletar dados qualitativos que 

permitam uma análise mais aprofundada do conceito selecionado (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000).   

A fase de campo tem por finalidade corroborar e refinar um conceito, 

estendendo e integrando a análise iniciada na primeira fase com as observações 

empíricas em curso iniciadas nesta fase (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). Os 

autores Schwartz-Barcott e Kim (2000) recomendam a utilização da observação 

participante como método de desenvolvimento desta fase da pesquisa.  

A observação participante é um método qualitativo para realização de 

pesquisas, que possui raízes na etnografia, concretizada a partir da inserção do 

pesquisador nas atividades cotidianas de uma esfera social e utilização da técnica da 

observação, para obter uma compreensão profunda de um fenômeno particular, 

situação esta, que não seria possível conseguir a partir de entrevistas ou instrumentos 

de auto avaliação (MÓNICO et al, 2017).  

Desse modo, este método de pesquisa permite ao pesquisador elucidar uma 

determinada realidade, detectar problemas, compreender e diferenciar conceitos, bem 

como analisar suas relações (MÓNICO et al, 2017). 

Os autores Schwartz-Barcott e Kim (2000) indicam como etapas para 

concretização da fase de campo, a preparação do cenário, negociação da entrada, 

seleção de casos, coleta e análise dos dados, com o foco na definição e medição do 

conceito identificado anteriormente.  

 

3.1.2.1 Preparação do cenário 

 

O foco nesta etapa é a seleção de populações ou situações de assistência de 

enfermagem em que se espera que o conceito seja relevante, para que o pesquisador 

possa esclarecer os principais elementos do conceito e ampliar a sua generalização. 

Os autores Schwartz-Barcott e Kim (2000) recomendam que sejam evitados cenários 

em que o pesquisador tenha familiaridade, pois isso pode interferir no papel do 

observador-participante. 



35 

 

 
 

Além disso, elencam três critérios essenciais para orientar a seleção de uma 

população e um cenário para a fase de campo: “a probabilidade de frequentes 

observações do fenômeno em estudo; a adequação da observação participante como 

método de coleta de dados empíricos; e a probabilidade do pesquisador ser capaz de 

criar e manter uma função de observação participante no cenário da pesquisa” 

(SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

Schwartz-Barcott e Kim (2000) orientam a elaboração de uma ou duas 

perguntas que possam nortear a fase de trabalho de campo. Para isso, essas 

perguntas devem abordar os elementos essenciais de um conceito; os elementos 

diferenciadores que separam o conceito central de conceitos similares; e os critérios 

de medição que podem ser desenvolvidos para o conceito (SCHWARTZ-BARCOTT; 

KIM, 2000).  

 

3.1.2.2 Negociação da entrada 

 

Antes de inciar a fase de campo, é necessário negociar a entrada do 

pesquisador no(s) campo(s), cujos dados empíricos serão produzidos. Schatzman e 

Strauss (1973) descrevem a complexidade deste tipo de negociação com muito 

detalhe - especialmente quando se aplica a organizações formais e altamente 

complexas, como um hospital. 

Muitos problemas técnicos, relacionados a entrada do pesquisador em campo, 

podem ser encontrados devido aos processos relacionais e pessoais do trabalho de 

campo. Por isso, é importante não ignorar os requisitos exigidos para se obter acesso 

e legitimação à população selecionada (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

Recomenda-se, portanto, que nessa fase da pesquisa em campo, se solicite a 

anuência dos locais em que o pesquisar deseja e/ou precisa realizar as observações. 

 

3.1.2.3 Seleção de casos 

 

Esta etapa da fase de campo consta na decisão que deve ser tomada pelo 

pesquisador com relação a seleção dos participantes e como serão realizadas às 

observações de campo para seleção de um caso modelo (caso que reflete 

absolutamente a instância do conceito), caso contrário (caso que não é absolutamente 

uma instância do conceito), caso limite (caso estranho que ajuda a realçar elementos 
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que criam um caso verdadeiro) e caso relacionado (caso que ajuda a esclarecer o 

conceito central, identificando os critérios para um conceito relacionado) 

(SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  

Salienta-se que a decisão das características dos participantes para compor 

esses casos depende dos resultados obtidos na fase teórica anterior. Quanto maior o 

grupo de análise, mais tempo será necessário para obter conhecimentos adequados 

com o grupo ou a unidade em estudo para formulação dos casos (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000).  

 

3.1.2.4 Coleta de dados 

 

Para realização da coleta de dados, gravação e análise de dados de trabalho 

de campo, Schwartz-Barcott e Kim (2000) propõem o sistema de notação de 

Schatzman e Strauss (1973). Este sistema utiliza uma combinação de observação 

participante e entrevistas.  

Para a observação participante espera-se que a imersão do papel do 

observador evolua em uma sequência de quatro fases (POLIT; BECK, 2016): 

1) Predominantemente observação e audição ativa; 

2) Predominantemente observação e participação limitada (grau moderado 

de participação no grupo social); 

3) Predominantemente participação sem observação continuada 

(participação ativa, aprendendo pela experiência de fazer, mas do que pela 

observação e audição) 

4) Predominantemente reflexão e ratificação das descobertas com os 

participantes. 

Nessa técnica de pesquisa é importante que o pesquisador observe e registre 

informações dos contextos e experiências vivenciadas (POLIT; BECK, 2016). Para 

tanto, recomenda-se a inclusão de notas observacionais (NO), notas teóricas (NT) e 

notas metodológicas (NM) (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).  Além das notas de 

cuidados (NC), notas do diário (ND), notas da entrevista (NE) (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

As notas observacionais incluem registros de eventos vivenciados por meio da 

observação e da audição, com menor interpretação possível. As notas teóricas são 
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usadas para ir além dos "fatos". Para isso, o investigador deve interpretar, inferir ou 

especular sobre o possível significado das observações. As instruções do investigador 

para si mesmo estão incluídas nas notas metodológicas. Este sistema de notação 

encoraja a reorganização e organização dos dados (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 

2000). As notas de cuidados constam de descrições de cuidados/assistência 

observadas, as notas do diário são descrições de acontecimentos, impressões, 

sentimentos, ações consideradas importantes para o pesquisador, e as notas da 

entrevista é o relato das informações obtidas nas entrevistas (TRENTINI; PAIM, 2004). 

Schwartz-Barcott e Kim (2000) recomendam a identificação de quem disse ou 

fez, em que circunstâncias, quando, onde, como, bem como, a utilização de citações 

para identificar as palavras, frases ou expressões exatas. 

As entrevistas devem ser realizadas de forma periódica, após período de 

observação na fase 01 (predominantemente observação e audição ativa), ou seja, 

após vários períodos de observação, quando o pesquisador já estiver imerso na rotina 

dos serviços de saúde.  

 

3.1.2.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados deve ocorrer de forma concomitante com a coleta de 

dados. Após a metade da fase de trabalho de campo, deve-se começar a retirar e 

organizar os dados mais relevantes para o conceito. Esses dados servem como base 

para reorientação das próximas observações de campo e para sondagens mais 

focadas e aprofundadas na segunda metade da fase de trabalho de campo 

(SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000).   

 

3.1.3 Fase Analítica 

 

A fase analítica constitui a redação dos achados, por meio da junção fase 

teórica com os dados obtidos nas observações empíricas (SCHWARTZ-BARCOTT; 

KIM, 2000). Durante essa fase, o investigador reexamina os resultados à luz do foco 

inicial de interesse. Os autores Schwartz-Barcott e Kim (2000) sugerem a realização 

de algumas questões nesta fase: 

1. Quanto o conceito é aplicável e importante para a enfermagem? 

2. A seleção inicial do conceito parece justificada? 
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3. Em que medida a revisão da literatura, a análise teórica e os resultados 

empíricos suportam a presença e a frequência deste conceito dentro da população 

selecionada para estudo empírico? 

Se a importância do conceito inicial for suportada, posteriormente será 

reconsiderada a definição conceitual e operacional do conceito. Deverá se perguntar 

como as definições se comparam e contrastam com o achado empírico. Pode ser que, 

neste ponto, uma definição se destaca como mais útil do que outra (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000).  

 

3.1.3.1 Escrevendo os resultados 

 

Informar os resultados de uma análise de modelo híbrido requer a integração 

da análise de conceito e do trabalho de campo. Os autores Schwartz-Barcott e Kim 

(2000) descrevem que a melhor abordagem para integrar essas tradições, até o 

momento, tem sido descrever a revisão inicial da literatura de acordo com o formato 

clássico de análise de conceito e, em seguida, aproveitar os estilos de escrita 

utilizados no trabalho de campo para apresentar e integrar as observações empíricas 

com a revisão da literatura (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

 

3.1.4 Utilidade do Modelo Híbrido para Desenvolvimento do Conceito 

 

Alguns exemplos da utilização desse modelo híbrido foram encontrados na 

literatura, o que demonstra a sua utilidade para compreensão de conceitos 

relacionados a prática de enfermagem. Como exemplos pode-se citar a tese 

defendida por Poles (2008) intitulada: “O desenvolvimento do conceito morte digna na 

UTI pediátrica”; a tese defendida por Talmelli-Ruy (2014) intitulada: “Incapacidade 

funcional em idosos: análise de conceito”, a tese defendida por Baliza (2017) 

intitulada: “O sofrimento moral nas situações de final de vida em unidades de terapia 

intensiva pediátrica: desenvolvimento do conceito”, e a dissertação apresentada por 

Oliveira (2015) intitulada: “Análise e desenvolvimento do conceito de resiliência no 

envelhecimento”.  

Salienta-se que esses trabalhos conduziram o desenvolvimento dos conceitos 

investigados de formas distintas. Para a fase teórica, três estudos utilizaram a revisão 

da literatura com a busca de artigos científicos, contudo, não há menção ao referencial 
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metodológico adotado (POLES, 2008; OLIVEIRA, 2015; BALIZA, 2017). Outro estudo 

desenvolveu a fase teórica por meio da revisão integrativa da literatura, a partir do 

referencial de Botelho, Cunha, Macedo (2011), com a inclusão de artigos científicos 

(TALMELLI-RUY, 2014).  

A fase de campo foi conduzida por meio de entrevista com enfermeiros e 

profissionais da saúde (POLES, 2008; BALIZA, 2017), avaliação clínica do idoso e 

grupos focais com essa população (TALMELLI-RUY, 2014) e entrevistas com 

profissionais e idosos (OLIVEIRA, 2015).  

Destaca-se que os quatro estudos analisados desenvolveram a fase analítica 

a partir da relação entre a fase teórica e os dados coletados no trabalho de campo 

com a finalidade de desenvolver uma estrutura conceitual para o fenômeno 

investigado (POLES, 2008; OLIVEIRA, 2015; TALMELLI-RUY, 2014; BALIZA, 2017). 

 

3.2 Modelo Teórico de Roper-Logan-Tierney como Referencial Teórico para o 

Desenvolvimento do Conceito Enfermagem em Reabilitação  

 

É sabido que, a partir da década de 1960, inúmeras teorias de enfermagem 

foram desenvolvidas, sejam grandes teorias, teorias de médio alcance ou teorias 

práticas. Acredita-se que essas teorias estruturam e organizam o conhecimento de 

enfermagem, definem e esclarecem a enfermagem e a finalidade da sua prática, para 

distingui-la das outras profissões, estabelecendo limites profissionais. Além disso, 

promovem uma prática mais racional e sistemática, proporcionam um meio ordenado 

de coleta de dados para descrever, explicar e prever a prática (MCEWEN; WILLS, 

2015). 

Nessa perspectiva, escolheu-se o Modelo de Enfermagem Baseado nas 

Atividades da Vida para nortear o desenvolvimento do conceito enfermagem em 

reabilitação para o contexto brasileiro. Essa escolha ocorreu após realização de um 

estudo pela pesquisadora, fundamentado pelo Modelo de Avaliação de Teorias 

proposto por Meleis, que mostrou a utilidade desse modelo teórico para a prática de 

enfermagem em reabilitação neurológica. 

Esse estudo permitiu constatar a utilidade do Modelo para a prática de 

enfermagem em reabilitação de pessoas com lesão medular no âmbito do domicílio e 

prática clínica. Esse modelo teórico direcionou a identificação de problemas e o 
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delineamento de cuidados centrados nas atividades da vida. Os cuidados propiciaram 

melhoria nas condições clínicas, prevenção de complicações, maior independência e 

uma abordagem holística com esse grupo populacional (CHEN; BOORE; MULAN, 

2005; CAVALCANTI, 2007). 

 O Modelo de Enfermagem baseado nas Atividades da Vida (Figura 2) foi 

introduzido na década de 1980, no Reino Unido, por Roper, Logan e Tierney, com o 

propósito de ser empregado em uma perspectiva pedagógica de enfermagem 

(ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1996). Os principais elementos do modelo são: 

atividades da vida, Ciclo de vida, continuidade da dependência/independência, fatores 

que interferem nas atividades de vida e Enfermagem individualizada.  

 
Figura 2 – Modelo de Enfermagem Baseado nas Atividades da Vida, de Roper, Logan 

e Tierney, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Fonte: Tradução da pesquisadora para o Modelo de Enfermagem baseado nas atividades de vida de 
Roper, Logan e Tierney (1996).    

 

Nesse modelo, a enfermagem é vista com o potencial para ajudar as pessoas 

a prevenir, aliviar, resolver ou lidar positivamente com os problemas reais ou 

potenciais relacionados às atividades de vida. Desse modo, a enfermagem não 
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apenas se refere aos problemas existentes, mas também se preocupa em evitar 

problemas, sempre que possível. O objetivo da enfermagem é apreciar, planejar, 

implementar e avaliar um programa individualizado para que a pessoa alcance a 

máxima independência para atividades de vida (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).   

As autoras elencam 12 atividades da vida: mantendo um ambiente seguro, 

comunicando, respirando, comendo e bebendo, eliminando, limpeza pessoal e 

vestindo-se, controlando a temperatura do corpo, mobilizando, trabalhando e 

brincando, expressando a sexualidade, dormindo e morrendo. A atividade da 

respiração é definida como primordial, por ser essencial para a própria vida. A 

prioridade e a relevância entre as demais atividades de vida vão depender das 

circunstâncias envolvidas (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).   

A maneira como cada pessoa lida com as atividades de vida é influenciada pelo 

estágio do ciclo de vida (neonatal, infância, adolescência, adulto, idoso), nível de 

dependência ou independência, métodos de lidar/enfrentar com a dependência e 

fatores que influenciaram ou estão influenciando o estilo de vida individual (fatores 

biológicos, psicológicos, socioculturais, ambientais e político-econômicos) (ROPER, 

LOGAN, TIERNEY, 1996).   

O contínuo de dependência/independência pode ocorrer em qualquer direção. 

Os enfermeiros devem avaliar o nível de independência de uma pessoa em cada uma 

das atividades de vida e julgar em que direção ela avança. Assim, deve planejar a 

assistência de enfermagem que será necessária para atingir as metas estabelecidas 

e como o progresso em relação a esses objetivos será avaliado (ROPER, LOGAN, 

TIERNEY, 1996).   

O contínuo da dependência para independência pode ocorrer em qualquer 

etapa do ciclo de vida. Em recém-nascidos, por exemplo, se espera uma dependência 

total em relação a quase todas as atividades de vida. Em crianças se conjectura, ao 

longo dos anos, a aquisição de uma crescente independência para as atividades de 

vida. Já as crianças que possuem limitações ou dificuldades para adquirir essa 

independência, seja devido à deficiência física ou de aprendizado, os enfermeiros 

devem estabelecer um programa individualizado que estimule a aquisição da máxima 

independência para cada atividade de vida (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).    

Nos adultos, o período de dependência para algumas ou todas as atividades 

de vida pode ser temporário e, portanto, mais facilmente tolerado, como por exemplo, 
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em situações pós-cirúrgicas. Contudo, algumas circunstâncias refletem uma 

dependência residual em algumas atividades de vida. Então, a pessoa precisará de 

tempo e apoio para se ajustar e começar a lidar com essa situação, como por exemplo, 

pessoas com limitações ou deficiência física, com perda ou incapacidade de visão, 

audição ou fala (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).    

Nestes casos, os enfermeiros devem colher informações detalhadas sobre o 

status de dependência e independência para cada atividade de vida. Além disso, 

devem estimular o alcance da independência 'auxiliada' para as atividades de vida 

fora do hospital, por meio do uso de mecanismos de enfrentamento, ajudas ou 

equipamentos (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).    

A pessoa idosa, se espera um contínuo de independência para dependência 

de forma gradual para as atividades de vida. Nessa fase da vida, a mobilização é, 

frequentemente, uma das primeiras atividades afetadas, o que pode resultar em perda 

de independência em outras atividades. Desse modo, o enfermeiro deve ajudar as 

pessoas idosas a permanecerem saudáveis e ativas, e a manterem a independência 

ideal. Para isso, deve-se encorajar a realização de atividade física e mental, por meio 

de exercícios, jogos recreativos e artesanato (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).     

Embora a ênfase da enfermagem seja, geralmente, encorajar as pessoas a 

alcançar ou recuperar a máxima independência para as atividades de vida, às vezes 

as enfermeiras ajudam as pessoas a dependerem para realização das atividades de 

vida e, em outros momentos, ajudam-nas a aceitar a dependência. Pessoas 

inconscientes ou com doença grave, no pós-operatório imediato e imobilização na 

tração de membros são circunstâncias que exemplificam esse contexto de atuação 

(ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).     

Como citado anteriormente, cinco fatores biológicos, psicológicos, 

socioculturais, ambientais e político-econômicos influenciam as atividades de vida. 

Salienta-se que esses fatores estão inter-relacionados e, ao avaliar uma pessoa, pode 

ser difícil estabelecer uma clara distinção entre a influência de fatores biológicos e 

psicológicos ou entre fatores socioculturais e político-econômicos (ROPER, LOGAN, 

TIERNEY, 1996).    

Os fatores biológicos podem derivar de uma doença ou trauma físicos. É 

importante que os enfermeiros detenham uma base de conhecimentos da anatomia, 

fisiologia e biologia humana para que possam entender a estrutura e as funções 
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corporais normais e, assim, compreendam a causa da disfunção e como ela afeta as 

Atividades de Vida individuais (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).    

Os fatores psicológicos que influenciam as atividades de vida são descritos 

como: desenvolvimento intelectual prejudicado (Síndrome de Down, deficiência 

mental) ou desenvolvimento emocional prejudicado (ansiedade, raiva, medo, 

estresse, desesperança, depressão). Os enfermeiros podem ajudar a pessoa a 

desenvolver ou manter mecanismos de enfrentamento e adaptação e, assim, 

conseguir desenvolver as atividades de vida (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). 

Os fatores socioculturais, como crenças e tradições sociais são importantes 

para entender o comportamento de saúde de um indivíduo. Muitas religiões têm 

regulamentações que afetam os hábitos de comer e beber, se higienizar, expressar a 

sexualidade por exemplo. Quaisquer que sejam as circunstâncias, a enfermeira 

oferece atendimento sem distinção de credo, raça ou cor. A função do enfermeiro, em 

geral, é proporcionar um ambiente no qual cada pessoa possa continuar a viver de 

acordo com os princípios que guiam seu comportamento (ROPER, LOGAN, 

TIERNEY, 1996). 

Alguns fatores ambientais podem influenciar as atividades de vida. Os 

poluentes atmosféricos, por exemplo, podem interferir nas atividades de comer e 

beber, eliminação, controle da temperatura corporal e respiração. O ruído pode 

prejudicar a comunicação (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). A presença ou 

ausência de raios luminosos pode afetar as atividades de manter um ambiente seguro, 

se comunicar, comer e beber, eliminar, limpeza pessoal e vestir-se, controlar a 

temperatura do corpo, mobilizar-se, trabalhar e brincar, expressar a sexualidade e 

dormir, por exemplos. O ambiente sem acessibilidade pode interferir na mobilização, 

higienizar o corpo, eliminação e vestir-se, trabalhar e brincar, por exemplo.  

Dentre os fatores políticos e econômicos, o status econômico da massa da 

população em um país afeta, sem dúvida, as condições de vida e as Atividades de 

Vida. A classe social e renda, por exemplo, podem limitar o acesso das pessoas a 

uma assistência à saúde ou tecnologias educativo-assistenciais (ROPER, LOGAN, 

TIERNEY, 1996). 
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3.2.1 Enfermagem Individualizada 

 

A enfermagem individualizada é realizada utilizando o processo de 

enfermagem (PE).  Para Roper, Logan e Tierney (1996), o PE envolve quatro fases 

interconectadas e interativas: avaliação, planejamento, implementação e avaliação 

(Figura 3).  

 

Figura 3 – Dinâmica do Processo da Enfermagem Individualizada de Roper, Logan e 

Tierney, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fonte: Tradução da pesquisadora para Dinâmica do Processo da Enfermagem individualizada de 
Roper, Logan e Tierney (1996). 

 

A primeira fase, a avaliação, inclui a coleta de informações, identificação de 

problemas e priorização destes. Esses dados podem ser obtidos por meio de 

observação, entrevista, exame, medição e teste conforme apropriado e pode ocorrer 

no domicílio da pessoa, casa de repouso, centro de saúde e internação no hospital. 

AVALIANDO 
 O indivíduo em relação as 
atividades de vida relevantes, 
levando em consideração: 
− Vida útil 
− Dependência/independência 
− Fatores influenciadores 
− Individualidade 

Identificando problemas 

relevantes atuais e 

potenciais 

PLANEJANDO 
 (Em colaboração com o 
indivíduo) planejar atividades e 
práticas de enfermagem e 
estabelecer metas. 

IMPLEMENTANDO 
o plano de 

enfermagem 

AVALIANDO 
as metas estabelecidas 

(usando critérios 
objetivos e subjetivos) e 
se os resultados foram 

ou não alcançados 

Revisando o plano 

de enfermagem 

Reavaliando 
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Em qualquer uma destas localidades, a avaliação deve, idealmente, ser realizada o 

mais cedo possível (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). 

O objetivo da avaliação é registrar dois tipos diferentes de informação: os dados 

biográficos (nome, sexo, idade, estado civil, endereço, parentes, ocupação, crenças e 

práticas religiosas) e de saúde do paciente (conhecer a percepção da pessoa e da 

família sobre o atual problema de saúde, presença de deficiências e alergias a 

medicamentos, hemorragias, lesão, contusões e lesão por pressão, verificar a 

temperatura, pulso, respiração e pressão arterial), e os dados das atividades de vida 

[rotinas anteriores, o que a pessoa pode fazer independentemente, o que a pessoa 

não pode fazer independentemente, comportamentos prévios de enfrentamento, 

quais problemas a pessoa tem, tanto reais (diagnóstico de enfermagem reais) quanto 

potenciais (diagnósticos de enfermagem de risco), definir prioridade relativa entre os 

problemas] (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). 

A segunda fase, o planejamento, reflete a definição das autoras sobre a 

enfermagem. Nessa fase, o enfermeiro deve, dentre outras coisas, evitar que 

problemas potenciais se tornem reais, resolver problemas reais sempre que possível, 

aliviar aqueles que não podem ser resolvidos, ajudar os pacientes a superar os 

problemas que não podem ser aliviados ou resolvidos, prevenir a recorrência de um 

problema tratado. Para isso, é necessário estabelecer metas para cada problema real 

ou potencial de curto e longo prazo e elaborar um plano de cuidados que informe a 

equipe de enfermagem o que fazer e quando (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). 

A terceira fase, a implementação, corresponde a realização das intervenções 

de enfermagem. É provável que o plano de cuidados inclua todas as intervenções 

essenciais e importantes, mas, paralelamente os enfermeiros também realizem muitas 

outras coisas (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). 

A quarta fase, a avaliação dos resultados, enfermagem é crucial. Fornece uma 

base para uma avaliação contínua e planejamento à medida que as circunstâncias e 

problemas da pessoa mudam. O objetivo da avaliação é descobrir se os objetivos que 

foram definidos foram alcançados. As habilidades que são usadas na avaliação são 

essencialmente similares àquelas usadas na avaliação inicial: observação, 

questionamento, exame, teste e medição (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma análise conceitual efetivada a partir da utilização do método 

híbrido para desenvolvimento do conceito. A efetivação da fase teórica, a fase de 

campo e a fase analítica está descrita na Figura 4. 

 

Figura 4 – Etapas metodológicas para desenvolvimento do conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Fonte: A Autora (2019). 
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4.2  Fase Teórica 

 

4.2.1 Seleção do Conceito 

 

A seleção do conceito consta da primeira etapa da fase teórica. O conceito 

selecionado para esta pesquisa foi: Enfermagem em Reabilitação no Brasil. A escolha 

desse conceito foi resultado da necessidade teórica e prática de responder diversos 

questionamentos que envolviam a falta de clareza a respeito da prática dos 

enfermeiros brasileiros na reabilitação: O que caracteriza a Enfermagem em 

reabilitação no Brasil? Como ocorre a prática dos enfermeiros brasileiros na 

reabilitação, nos diferentes níveis de atuação profissional no Sistema Único de Saúde 

(SUS)? Quais os limites da atuação do enfermeiro dentro da equipe multiprofissional 

de reabilitação? 

 

4.2.2 Scoping Review  

 

Após a seleção do conceito, a segunda etapa da fase teórica é a pesquisa na 

literatura, que foi iniciada nesta fase e continuada e expandida na fase de trabalho de 

campo, conforme recomenda Schwartz-Barcott e Kim (2000). Para tanto, utilizou-se a 

Scoping Review como método da revisão da literatura e a fundamentação 

metodológica do IJB (2015).  

A estratégia de pesquisa foi realizada em três etapas conforme recomendado 

pelo IJB (2015): 1) pesquisa inicial em dois bancos de dados online relevantes para o 

tópico; 2) pesquisa em todos os bancos de dados incluídos usando palavras-chave e 

termos de índice identificados nas fontes selecionadas na etapa anterior; 3) pesquisa 

na lista de referência de todos os relatórios e artigos identificados, para estudos 

adicionais. 

A etapa 01 da Scoping Review foi desenvolvida para concretização dessa Fase 

Teórica (Figura 5). Salienta-se que as etapas 02 e 03 da Scoping Review foram 

continuadas e expandidas na fase de trabalho de campo e fase analítica e estarão 

descritas nos tópicos seguintes. 
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Figura 5 – Etapas para realização da Scoping Review na fase Teórica, Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Adaptação do Instituto Joana Briggs (2015). 

 

Conforme recomendado pelo Instituto Joanna Briggs (2015), um protocolo de 

pesquisa foi desenvolvido (Apêndice A) para fundamentar o início da análise de 

escopo e permitir a transparência do processo de revisão. Esse protocolo foi 

submetido a uma avaliação, durante uma reunião do grupo de pesquisa “Práticas 

Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem” (PAESE) em outubro de 

2018. Participaram desta avaliação: três professores doutores, quatro mestres em 

enfermagem, duas enfermeiras e três alunas de graduação em enfermagem. 

Para minimizar o viés de relatório, duas pesquisadoras, membros do grupo de 

pesquisa supracitado e uma estudante de Iniciação Científica, conduziram a revisão, 

após a realização de uma capacitação para realização da pesquisa. 

O título e a questão de pesquisa foram delineados com base no acrônimo PCC, 

onde: P é população buscada nos estudos; C é o conceito examinado no estudo; e o 

segundo C é o contexto em que a pesquisa será realizada (IJB, 2015).  Considerou-

se o P - enfermeiros; C - reabilitação; C - Brasil.  
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Com isso, o título delineado para a revisão foi: Enfermagem em reabilitação no 

Brasil: Scoping Review; e a questão de pesquisa: Quais os cuidados caracterizam a 

Enfermagem em reabilitação no Brasil? Essa revisão teve por objetivo mapear os 

elementos essenciais de definição e medição do conceito Enfermagem em 

reabilitação no Brasil. 

Adotou-se como critérios de inclusão para essa revisão de escopo: capítulos 

de livros, teses, dissertações, estudos de pesquisa primária, revisões da literatura, 

cartas, diretrizes, trabalhos publicados em anais de eventos, documentos oficiais 

publicados por entidades da classe profissionais (COFEN e ABEn), realizados no 

contexto brasileiro. 

Também foram incluídos textos publicados por enfermeiros brasileiros que 

descrevessem um ou mais dos seguintes pontos:  

 A origem da Enfermagem em reabilitação no Brasil; 

 Os contextos nos quais os cuidados de Enfermagem em reabilitação são 

desenvolvidos no Brasil; 

 Os fatores que antecedem a Enfermagem em reabilitação no Brasil; 

 As competências/papel/função dos enfermeiros de reabilitação no Brasil; 

 As intervenções realizadas pelos enfermeiros com foco na reabilitação; 

 Os recursos utilizados pelos enfermeiros para prestarem o cuidado com foco 

na reabilitação; 

 As consequências da Enfermagem em reabilitação no Brasil; 

 Medidas e/ou instrumentos que podem ser utilizados para mensurar a 

Enfermagem em reabilitação no Brasil. 

Não houve restrição de fontes de informação, nem de idiomas considerados 

para inclusão na revisão. Foram excluídos os textos não disponíveis na íntegra no 

momento da coleta de dados. 

 

4.2.2.1 Scoping Review: Plano de Fundo 

 

Uma busca preliminar de protocolos e/ou revisões de escopo existentes, sobre 

a Enfermagem em reabilitação no Brasil, foi realizada, em novembro de 2018, nas 

bases de dados da Cochrane, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) e PubMed. Para essa pesquisa foram utilizados descritores controlados, 
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encontrados no Medical Subject Headings (MESH): “Rehabilitation” AND “Nursing” OR 

“Rehabilitation Nursing”. Não foi realizada delimitação temporal. 

Como resultado da busca para o plano de fundo, 1547 artigos foram 

encontrados, dos quais, 698 estavam disponíveis na íntegra. Destes, 50 

correspondiam a Revisões ou Protocolos de Pesquisa. Nenhuma revisão de escopo, 

revisão de literatura ou protocolo de pesquisa, que abordasse o conteúdo de 

Enfermagem em reabilitação no Brasil foi encontrada. Desse modo, demonstrou a 

necessidade do presente estudo. 

 

4.2.2.2 Scoping Review: Estratégias de busca  

 

A pesquisa inicial foi realizada em novembro de 2018 a janeiro de 2019, por 

dois pesquisadores de modo independente, a partir do acesso a Plataforma de 

Periódicos da Capes. A busca eletrônica foi efetuada nas bases de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) através de pesquisa avançada utilizando os descritores 

controlados: “Enfermagem” AND “Reabilitação” OR “Enfermagem em Reabilitação” 

em todos os campos.  

Para seleção dos estudos, primeiramente foi realizada a leitura do título e 

resumo de todos os artigos, teses e dissertações que possivelmente iriam atender aos 

critérios de inclusão e exclusão da revisão. Segundo Barbosa (2013), a observação 

dos títulos e resumos aumenta a praticidade, pois evita que um artigo que não atenda 

aos critérios de inclusão seja lido na íntegra. 

Para dar seguimento a coleta de dados, os artigos incluídos mediante a leitura 

do título e resumo foram submetidos a uma leitura flutuante, nos quais foram lidos os 

métodos e os resultados dos estudos. Caso fosse necessário perceber o contexto e a 

aplicabilidade dos resultados foram lidos a introdução e discussão. 

No momento em que foi percebido que o manuscrito não atendia aos critérios 

de elegibilidade e/ou não respondia à questão de pesquisa, a avaliação foi 

interrompida e o artigo não foi incluído. 

Nesta busca inicial no SciELO e LILACS foram encontrados 1358 

artigos/teses/dissertações, dos quais 1050 estavam disponíveis na íntegra. Após a 

leitura do título e resumo, o Avaliador 01 (AV1) selecionou 144 documentos para a 

leitura flutuante e o Avaliador 02 (AV2) 163 documentos. Desses, 77 foram incluídos 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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pelo AV1 para compor a amostra dessa pesquisa inicial e o AV2 incluiu 50 

manuscritos.  

Do total de 127 artigos/teses/dissertações incluídos pelo AV1 e o AV2, 30 foram 

igualmente incluídos por ambos os avaliadores e passaram a compor a amostra final 

da primeira busca. Os 47 manuscritos do AV1 e os 20 manuscritos do AV2 que não 

foram incluídos, foram encaminhados para o Avaliador 03 (AV3) para análise, dos 

quais, 39 do AV1 e 11 do AV2 foram incluídos para a amostra final. Desse modo foram 

incluídos 80 manuscritos para compor a pesquisa inicial nas Bases de Dados SciELO 

e LILACS (Figura 6). 

 

Figura 6 – Artigos incluídos no Scoping Review a partir da busca no SciELO e 
LILACS, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Os 80 estudos incluídos na pesquisa no SciELO e LILACS totalizaram 120 

palavras-chaves diferentes. Desse quantitativo, 17 foram selecionadas para serem 

utilizadas na busca da fase seguinte do Scoping Review. A escolha foi baseada com 

base no acrônimo PCC (IJB, 2015).  Desse modo, considerou-se 16 descritores que 

representavam as populações “P” dos estudos incluídos na pesquisa inicial, e um 

descritor que representava o conceito em estudo “C” (Enfermagem em reabilitação). 
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Optou-se por utilizar como palavra-chave para representar o contexto “C” o descritor 

“Brasil”, com a finalidade de encontrar, nas diversas bases de dados nacionais e 

internacionais, estudos desenvolvidos apenas no contexto brasileiro. 

A divisão dos descritores selecionados para busca nos outros bancos de 

dados, com base no acrônimo PCC, está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Palavras-chave dos 80 estudos selecionados na pesquisa no SciELO e 
LILACS agrupadas com base no acrônimo PCC, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 
2019. 

P = População C = Conceito C = Contexto 

Acidente Vascular Cerebral / Stroke  

Enfermagem 
em 

Reabilitação 
Brasil 

Idoso / Aged 

Doenças Cardiovasculares / 
Cardiovascular Diseases  

Estomia / Ostomy 

Criança / Child 

Cuidadores / Caregivers 

Família / Family 

Incontinência Urinária / Urinary 
Incontinence  

Doença de Parkinson / Parkinson 
Disease 

Intestino Neurogênico / Neurogenic 
Bowel  

Laringectomia / Laryngectomy  

Mastectomia / Mastectomy  

Traumatismos da Medula Espinal / Spinal 
Cord Injuries 

Pacientes Domiciliares / Homebound 
Persons 

Pessoas com deficiência / Disabled 
Persons 

Transtornos mentais / Mental Disorders  
Fonte: A autora (2019); dados da fase teórica. 

 

As 18 palavras-chave e termos índice incluídos foram utilizados para a segunda 

etapa da revisão de escopo. Para operacionalizar a pesquisa, cada descritor incluído 

em P, foi cruzado com o descritor “Enfermagem em Reabilitação” e “Brasil” utilizando 

o operador booleano AND. Cabe aqui destacar que a busca foi efetuada por um único 

pesquisador, entre os meses de junho e setembro de 2019. 

Os cruzamentos foram realizados nas seguintes bases de dados: Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS); Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
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(CINAHL); Scopus e Web of Science. Essa pesquisa ampliada, complementou a 

busca realizada no SciELO e LILACS e auxiliou a definição de conceitos importantes 

e relacionados a Enfermagem em Reabilitação no Brasil, que não foram definidos na 

pesquisa inicial, ou que surgiram no decorrer da fase de campo. 

Nesta busca secundária foram encontrados 468 artigos/teses/dissertações 

disponíveis na íntegra. Após a leitura do título e resumo, 40 foram incluídos pelo 

pesquisador para compor a amostra dessa pesquisa secundária. Desse modo, 120 

estudos compuseram a amostra final da Scoping Review. 

Por fim, foi realizada uma pesquisa na lista de referência de todos os relatórios 

e artigos incluídos na revisão de escopo, com a finalidade de definir os conceitos que 

ainda não tinham sido definidos nas outras etapas da pesquisa.  

Esses estudos não foram recrutados para compor a análise teórica, apenas 

para auxílio na definição dos elementos essenciais de definição do conceito. 

 

4.2.3 Análise do Significado e a Forma de Medição do Conceito 

 

Os dados resultantes da revisão de escopo foram extraídos por meio do 

preenchimento de um instrumento, que foi desenvolvido e avaliado quanto ao 

conteúdo por membros do grupo de pesquisa “Práticas assistenciais e 

epidemiológicas em saúde e enfermagem” (Apêndice B). 

Este continha os seguintes itens: síntese da busca; identificação do estudo; 

palavras-chave; características metodológicas do estudo; atributos do conceito, os 

antecedentes e consequentes, os termos substitutos, usos do conceito, definições 

operacionais, dentre outros. Esses dados foram extraídos dos 120 artigos 

selecionados na Scoping Review. 

Os dados inseridos no instrumento foram tabulados no programa Microsoft 

Excel. Os estudos foram inicialmente organizados cronologicamente por data de 

publicação em uma tabela, com a finalidade de facilitar a análise da origem da 

Enfermagem em Reabilitação no Brasil.  As variáveis referentes à caracterização e as 

específicas do conceito foram apresentadas em figuras, tabelas e quadro. 

Para definir relações entre as variáveis da definição do conceito em estudo, um 

mapa conceitual foi desenvolvido para facilitar o processo de visualização e 

comparação dos dados encontrados. Segundo Whittemore e Knalf (2005) o mapa 
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conceitual favorece clareza ao suporte empírico e/ou teórico emergente dos primeiros 

esforços interpretativos.  

Esses dados serviram de fundamentação para início da fase de campo.  

 

4.2.4 Escolhendo uma Definição de Trabalho 

 

Os dados extraídos dos 120 estudos selecionados na revisão de escopo foram 

aglutinados pela pesquisadora, o que permitiu formular uma definição conceitual e 

operacional e formular um instrumento que permitisse mensurar, de forma 

operacional, o conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil (Apêndice C).  

Esse instrumento, intitulado “Instrumento de enfermagem para avaliação das 

atividades de vida com foco na reabilitação” foi desenvolvido com base no referencial 

teórico de Roper, Logan e Tierney (1996), a descrição dos estudos incluídos quanto a 

dependência das populações para desenvolverem uma ou mais atividades de vida, 

bem como as principais intervenções de enfermagem com foco na reabilitação que 

foram descritas nos estudos e compuseram os atributos do conceito em estudo.  

Salienta-se que a definição conceitual e operacional para Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil e o “Instrumento de enfermagem para avaliação das atividades 

de vida com foco na reabilitação”, foram analisados e aperfeiçoados de forma mais 

aprofundada na fase de campo.  

 

4.3  Fase de Campo 

 

A fase de campo tem por finalidade refinar o conceito, estendendo e integrando 

a análise iniciada na Fase Teórica com as observações empíricas que foram 

realizadas nesta fase (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

Portanto, a Scoping Review foi continuada nesta fase do estudo, com o objetivo 

de delinear os elementos mais sutis de definição e medição do conceito, conforme 

recomenda Schwartz-Barcott e Kim (2000), a qual foi descrita no tópico anterior.  

A fase de campo foi efetivada mediante a observação e entrevistas, com a 

finalidade de analisar as relações do conceito formulado na fase teórica, bem como 

aprimorar o Instrumento construído para mensurar a Enfermagem em reabilitação no 

Brasil. 

 



56 

 

 
 

4.3.1 Observação Participante e Entrevistas 

 

As observações participantes podem ocorrer por meio de um posicionamento 

único (único local para observação), posicionamento móvel (observação de uma única 

pessoa durante o período), ou posicionamento múltiplo (observação em pontos 

diferentes) (POLIT; BECK, 2016).  

Neste estudo, foi utilizada a observação por meio do posicionamento múltiplo, 

pela necessidade de observar o desenvolvimento do cuidado de enfermagem a 

diferentes populações, em distintos serviços de atendimento do SUS.  

Desse modo, escolheu-se como cenários do estudo de campo um Hospital e 

um Centro Especializado em Reabilitação (CER). A escolha desses locais se justificou 

pelo maior quantitativo de estudos da fase teórica que apontaram esses espaços 

como principais lugares onde a enfermagem desenvolve ações de reabilitação, o que 

coaduna com a recomendação das autoras do modelo hibrido, para que os cenários 

de campo sejam locais onde exista maior possibilidade do conceito ser observado. 

Neste estudo, as etapas para concretização desta fase foram as seguintes: 

Preparação do cenário, Negociação da entrada, Seleção de casos, Coleta de dados; 

e Análise dos dados. 

 

4.3.1.1 Preparação do cenário 

 

O hospital escolhido foi o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado no município de Natal-RN, Brasil. Trata-se de uma instituição de ensino, 

que serve de prática para diversos cursos da área da saúde e residências Médicas e 

multiprofissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e 

atualmente é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH).  

Ele atende a população dos municípios do RN, usuários do SUS, mediante 

encaminhamentos. O hospital possui uma área física de 31.569,45 m², 242 leitos de 

internação hospitalar, sendo 19 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Possui ainda, 

84 consultórios ambulatoriais, 12 salas de cirurgia e um centro de diagnóstico por 

imagem. 
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Essa instituição dispõe também de atendimento ambulatorial de 43 

especialidades médicas, laboratório de análises clínicas e de anatomia patológica, 

hemodinâmica, unidades de atenção à saúde da criança e do adolescente, unidade 

de hemodiálise, hematologia e oncologia, transplante, atenção psicossocial, 

psicologia, terapia ocupacional, serviço social e unidade de reabilitação cardíaca. 

O corpo de profissionais é composto por médicos de várias especialidades, 

enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, dentistas, 

assistentes sociais, psicólogos, técnicos e auxiliares de enfermagem, engenheiros, 

pessoal administrativo e pessoal de apoio (maqueiro, motorista, segurança, porteiro, 

copeiro).  

O vínculo institucional desses profissionais é via concurso público federal, 

alguns com regimes de trabalho estatutário, quando o concurso foi promovido pela 

UFRN, ou celetista, quando o concurso público foi assegurado pela EBSERH. Já o 

pessoal de apoio é vinculado a empresas ou cooperativas contratadas pelo hospital. 

Nesse cenário, solicitou-se a permissão para realizar a pesquisa nos setores 

de internação pediátrica, de pacientes neurológicos e de clínica cirúrgica, por serem 

locais passíveis de observação de um maior quantitativo de pessoas com 

dependência para realização de diversas atividades de vida. Cada um desses setores 

está localizado em um andar da clínica de internação do hospital.  

A estrutura física de cada andar é composta por um posto de enfermagem 

centralizado, sala de prescrição médica e de enfermagem, sala de procedimentos, 

repouso médico e de enfermagem, posto administrativo, dez quartos de internação, 

um quarto de isolamento, expurgo, uma área de interação social com cadeiras de três 

lugares, televisão e dois banheiros, e duas salas de aula. A pediatria possuía no lugar 

de uma sala de aula, um setor pedagógico para as crianças, o ambiente era 

climatizado e cada quarto detinha uma televisão. 

Os quartos de internação eram na cor branca, compostos por três leitos 

hospitalares, com ajustes de altura e reclináveis, com botões de acionamento de 

chamada, com suporte de oxigênio, ar comprimido e vácuo nas cabeceiras, mesas de 

apoio, cadeiras acolchoadas e reclináveis para os acompanhantes, suportes para as 

soluções intravenosas, bombas de infusão contínuas, cortinas para privacidade dos 

leitos, uma janela de vidro, um banheiro com acessibilidade para cadeirantes e barras 
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de apoio, uma área para guarda dos pertences dos pacientes, uma pia de granito para 

higiene das mãos, e um lixo de resíduo comum.  

O outro local escolhido foi um CER localizado no RN. Esse Centro é um serviço 

de atenção especializada da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), 

habilitado como modalidade III, referência para atendimento à criança, adultos e 

idosos, com deficiências transitórias, temporárias, intermitentes e/ou permanentes, 

prestando serviços ambulatoriais desde a Estimulação Precoce até Reabilitação. 

Essa instituição funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e 

vespertino, e dispõe de atendimentos médicos de várias especialidades (geneticista, 

pediatra, psiquiatra, neurologista, ortopedista, oftalmologista, endocrinologista, 

dermatologista, neuropediatra, otorrinolaringologista), nutricionista, enfermeiros, 

cirurgião-dentista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, educador físico, pessoal administrativo e pessoal de apoio (maqueiro, 

motorista, segurança).  

O vínculo institucional desses profissionais é via concurso público estadual, 

com regime de trabalho estatutário, com carga horária de trabalho de 30 ou 40 horas 

semanais. Alguns profissionais administrativos possuem cargos comissionados 

vinculados a SESAP, e os profissionais de apoio são vinculados a empresas 

contratadas pelo Estado. 

A estrutura física é composta por uma área de atendimento infantil, de 

reabilitação adulto e infantil e um espaço administrativo. A área de atendimento infantil 

possui uma recepção, uma sala para medir e pesar os pacientes, consultórios 

individualizados climatizados, uma sala de imunização, uma central de materiais, 

consultórios odontológicos, uma sala para guarda dos prontuários, uma farmácia, 

banheiros com acessibilidade de acesso aos usuários, um refeitório, uma cozinha, 

uma lavanderia, dentre outros.  

A sala da enfermagem é climatizada, com duas mesas e três cadeiras cada 

uma, um armário fechado para guardar materiais de apoio, um armário aberto com 

brinquedos de fácil acesso para as crianças, uma pia para higienização das mãos, 

não possui mesa para avaliação das crianças. 

A área de reabilitação infantil é composta por um ginásio de atendimento 

multiprofissional equipado com barras paralelas com tablado, escadas, rampas, bolas, 

dentre outros, e salas de atendimento individualizado, divididas por alvenaria.  
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Destaca-se que a enfermagem não atua nesse espaço, portanto, não foi local de 

observação no presente estudo.  

A área de reabilitação adulto possui uma recepção climatizada, com banheiros 

adaptados, cadeiras e um gela água. Existe uma sala do enfermeiro para atendimento 

das pessoas estomizadas, equipada com uma mesa, três cadeiras, maca, escala 

auxiliar, mesa de apoio, pia para higiene das mãos, sabonete líquido, toalhas, 

banheiro adaptado, armário fechado. Possui ainda um ginásio de atendimento 

multiprofissional equipado com barras paralelas com tablado, escadas, rampas, bolas, 

dentre outros, e salas de atendimento individual separadas por divisórias abertas, o 

que facilita a comunicação e interação multiprofissional. A sala de enfermagem possui 

uma mesa e três cadeiras, uma pia, uma maca e uma escada auxiliar.  

O setor administrativo é composto pela direção, setor de compras e licitação, 

ambiente de produção e distribuição de cadeiras de rodas, órteses e próteses e setor 

dos recursos humanos. O CER ainda possui um ginásio de esportes, uma casa 

adaptada para exercício das atividades de vida diária, uma piscina e um auditório que 

estavam em reforma no período de coleta de dados. 

 

4.3.1.2 Negociação da entrada 

 

Inicialmente foi enviado um ofício para cada cenário, informando sobre a 

pesquisa e solicitando a autorização para a entrada do pesquisador nos respectivos 

serviços de saúde. Após anuência dessas instituições (ANEXO A, ANEXO B), o 

projeto de pesquisa foi submetido na Plataforma Brasil para apreciação do Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN. 

Salienta-se que uma cópia do projeto, bem como número do telefone e 

endereço eletrônico do pesquisador foram disponibilizados aos serviços de saúde. 

A partir da obtenção de parecer favorável do CEP foi realizada uma visita às 

instituições de saúde, em maio de 2019, para comunicar a aprovação do projeto de 

pesquisa, me apresentar como pesquisadora, conhecer os profissionais que atuavam 

no serviço, explicar a finalidade e as etapas para desenvolvimento da pesquisa, bem 

como pactuar a minha entrada nos campos práticos.  
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4.3.1.3 Seleção de casos 

 

Os casos foram selecionados pelo pesquisador, durante as observações 

empíricas. Enfermeiros, membros da equipe de saúde (técnicos de enfermagem, 

médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, dentistas, dentre 

outros profissionais), crianças e adultos com dependência uma ou mais atividades de 

vida e familiares/acompanhante compuseram os casos do presente estudo.  

No cenário hospitalar, os casos surgiram a partir da seleção de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos internados, que apresentavam dependência para 

realização de uma ou mais atividades de vida. Posteriormente, os profissionais 

envolvidos na assistência a esses indivíduos foram convidados a participarem do 

estudo. Já no CER, a seleção dos casos partiu da observação do trabalho dos 

enfermeiros e equipe de saúde. Os pacientes e familiares assistidos e que atendiam 

os critérios de elegibilidade foram convidados a participarem do estudo. 

Utilizou-se como critérios de inclusão para seleção dos casos, observações 

empíricas e entrevistas: 

 Crianças e adolescentes (entre seis e 18 anos), adultos e idosos com 

dependência em uma ou mais atividades de vida descritas no Modelo Teórico de 

Enfermagem baseada nas Atividades de Vida de Roper, Logan e Tierney (1996);  

 Familiares/acompanhantes presentes no período de observação; 

 Enfermeiros e membros da equipe de saúde (técnicos de enfermagem, 

médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, dentistas, dentre 

outros profissionais), que no período da coleta de dados estivessem no seu turno de 

trabalho envolvidos no cuidado dos casos selecionados.  

Determinou-se como critérios de exclusão da pesquisa de campo: 

 Crianças, adolescentes, adultos e idosos com comprometimento cognitivo, 

de fala ou audição, que inviabilizasse a confirmação do consentimento para 

participação no estudo, em qualquer um dos cenários do estudo; 

 Crianças e adolescentes acompanhados por outras pessoas, que não 

fossem seus representantes legais para obtenção do consentimento para participação 

no estudo;  

 Profissionais de férias ou licença do trabalho, no período de coleta de dados.  
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Salienta-se que o grupo de observação era excluído quando uma ou mais 

pessoas envolvidas na observação não aceitava participar do estudo, seja enfermeiro, 

pessoa com dependência, membro da equipe de saúde ou familiar/acompanhante. 

No total, participaram da observação empírica 62 pessoas: quatro crianças, três 

adolescentes, oito adultos, 13 familiares/acompanhantes, 14 Enfermeiros, 14 técnicos 

de enfermagem, dois médicos, dois fisioterapeutas, dois psicólogos e um 

fonoaudiólogo.  

Desse quantitativo, 15 casos foram selecionados para observação. No hospital 

foram selecionados cinco casos, sendo três adolescentes no setor pediátrico, nenhum 

paciente no setor neurológico, um adulto e uma idosa no setor cirúrgico. No CER 

foram selecionados dez casos, sendo quatro crianças na Avaliação Global, quatro 

adultos no setor de reabilitação adulta, uma criança e um adulto no setor de estomia. 

Constituíram os casos recrutados na pediatria, dois adolescentes com 14 anos 

e um adolescente de 16 anos, com diagnósticos médicos de doença autoimune, baixa 

visão, monoparesia em membro inferior, respectivamente. Essas condições clínicas, 

por sua vez, contribuíram para graus variados de dependências nas diferentes 

atividades de vida desses adolescentes (mobilizando, alimentando, vestindo, 

limpando o corpo, penteando o cabelo, cuidando da aparência, brincando). Nesse 

setor, a única criança que atendeu os critérios de inclusão, no período de coleta de 

dados, não aceitou participar do estudo.  

Os profissionais envolvidos nos cuidados dos pacientes escolhidos foram 

convidados a participarem do estudo e solicitados a assinatura do TCLE. A 

observação não era realizada quando o técnico de enfermagem ou enfermeiro, 

dimensionado para o cuidado do paciente, não aceitava participar do estudo. Destaca-

se que em quatro momentos a observação não foi realizada por esse motivo. 

A pesquisa foi continuada no setor de neurologia, sem êxito na seleção de 

nenhum caso, quatro por exclusão e um por perda. Apenas cinco pacientes foram 

elegíveis para participação da pesquisa nesse setor; entretanto, quatro foram 

excluídos por comprometimento cognitivo e um paciente retirou o seu consentimento 

em virtude da não aceitação do quadro clínico de dependência que foi instalado.   

Desse modo, deu-se seguimento a observação no setor de clínica cirúrgica, 

com a seleção de dois pacientes adultos. Foi incluída uma pessoa idosa de 67 anos, 

sexo feminino, com diagnóstico médico de câncer de colo uterino e metástase em 
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bexiga, submetida a cistectomia e instalação de duas nefrostomias, com dependência 

nas atividades de vida (comunicando, respirando, mobilizando, limpando o corpo, 

vestindo, eliminando). Essa paciente foi observada até a alta hospitalar, quando foi 

selecionado outro paciente para observação. 

O outro paciente adulto selecionado possuía 44 anos, e detinha o diagnóstico 

médico de obeso grave. Ele era restrito ao leito e possuía dependência em diversas 

atividades de vida (mobilizando, limpando o corpo, vestindo, eliminando, mantendo 

um ambiente seguro). Acabou desenvolvendo algumas lesões por pressão.  

Constituíram os casos de observação no CER: três crianças que participaram 

da Avaliação Global e seus representantes legais que aceitaram participar do estudo. 

Essas crianças foram diagnosticadas com paralisia cerebral, epilepsia e distúrbios na 

fala. Foram incluídos também, seis adultos e uma criança que eram acompanhados 

pelos enfermeiros integrantes da reabilitação adulta. Desses, três eram pessoas com 

um membro inferior amputado, um paciente teve um acidente vascular encefálico 

(AVC) e dois adultos e uma criança eram estomizados.  

Os pacientes incluídos neste estudo tinham dependência para atividades de 

vida (comunicando, respirando, vestindo, eliminando, limpando o corpo, alimentando, 

movimentando, brincando, expressando a sexualidade, trabalhando, mantendo um 

ambiente seguro).  

 

4.3.1.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu nos meses de maio, julho, agosto, outubro e 

novembro de 2019, com a frequência de observações de três e quatro vezes por 

semana, em um turno assistencial. A observação e a entrevista foram realizadas pela 

pesquisadora do estudo com o auxílio de uma bolsista de Iniciação Científica. 

 

 Observação hospitalar 

 

A pesquisa foi iniciada no hospital. Nesse cenário, o setor responsável pela 

autorização das pesquisas institucionais foi procurado, apresentou-se uma cópia da 

aprovação do projeto de pesquisa ao CEP, e solicitou-se a entrada dos pesquisadores 

em campo. Na ocasião, um funcionário do setor de pesquisa encaminhou a 

pesquisadora a direção de enfermagem, e esse setor intermediou a entrada da 
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pesquisadora nos setores de pediatria, neurologia e clínica cirúrgica do hospital, por 

meio da apresentação dela aos gerentes de enfermagem.  

Os gerentes, por sua vez, apresentaram a pesquisadora para a equipe de 

enfermagem. Ela informou o objetivo do estudo, explanou sobre a forma de coleta de 

dados, os critérios de inclusão e exclusão e solicitou a anuência dos profissionais. 

Posteriormente, uma avaliação conjunta com os enfermeiros dos setores foi realizada, 

com a finalidade de identificar os pacientes que atendiam os critérios de elegibilidade 

para o estudo. Após essa definição, o pesquisador convidava os pacientes, seus 

responsáveis legais e familiares/acompanhantes, para participarem do estudo. Em 

caso de aceite, uma avaliação da independência para as atividades de vida era 

realizada, por meio da utilização do instrumento descrito no Apêndice C. Em seguida, 

as observações eram iniciadas.  

A pesquisadora realizou as observações no hospital no turno matutino, em 

virtude de ser o período com mais atividades da equipe de enfermagem aos pacientes 

dependentes. Diariamente, antes do início das observações, a pesquisadora solicitava 

a anuência do enfermeiro e do técnico de enfermagem que estavam dimensionados 

ao cuidado do paciente escolhido, caso a anuência não tivesse ainda sido solicitada 

em momento anterior. Em seguida, seguia para a enfermaria para iniciar as 

observações.  

Nas enfermarias, a pesquisadora permanecia sentada em uma cadeira de 

apoio, e registrava as observações das consultas da equipe de enfermagem no Diário 

de Campo (Apêndice D). Nesse cenário, as primeiras observações ocorreram no setor 

de pediatria, seguido do setor de neurologia e, por último o setor de clínica cirúrgica.  

 Destaca-se que as observações no hospital abrangeram no mínimo três 

indivíduos (enfermeiro, paciente e familiar/acompanhante). Foi possível também 

observar a atuação do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem durante as visitas 

multiprofissionais a um dos pacientes selecionados para participação na pesquisa.   

No decorrer da pesquisa, com a familiarização dos profissionais, pacientes e 

familiares/acompanhantes com a pesquisadora, foi possível participar no processo de 

trabalho da equipe de saúde. A pesquisadora forneceu orientações ao paciente e/ou 

família e participou das visitas multiprofissionais, quando suscitou a reflexão dos 

membros da equipe sobre a inviabilidade de alta hospitalar de um paciente, que 

apesar de atender os critérios para alta médica, ainda seguia com dependência para 
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realização de diversas atividades de vida e, portanto, necessitava ser treinado para 

desempenho do autocuidado no âmbito domiciliar.  

O período de observação hospitalar foi encerrado pelo critério de saturação, ou 

seja, quando as informações se tornaram reincidentes e deram mostras de exaustão 

(POLIT; BECK,2016). 

 

 Observação no CER 

 

Após o término da observação hospitalar, a observação no CER foi então 

solicitada. Entrou-se em contato com a direção da instituição, para apresentar 

novamente a aprovação do projeto ao CEP, descrever os objetivos do estudo e a 

forma como os dados seriam coletados. Os enfermeiros foram informados, pela 

direção do serviço de saúde, sobre a chegada da pesquisadora nos ambientes do 

centro de reabilitação. 

A observação no CER foi iniciada no setor de reabilitação infantil, no setor de 

marcação e agendamento da avaliação global, gerenciada por um enfermeiro. A partir 

das informações coletas, os outros setores foram visitados. Os enfermeiros e demais 

profissionais foram informados sobre os objetivos da pesquisa, os métodos e 

instrumentos que seriam utilizados para a coleta de dados. Todos os profissionais que 

foram convidados, aceitaram participar do estudo e assinaram o TCLE. 

As observações foram realizadas pela pesquisadora durante as consultas de 

enfermagem aos pacientes neurológicos, amputados e estomizados no setor de 

reabilitação adulto, e às crianças que passaram pela Avaliação Global. As 

observações envolveram no mínimo três pessoas (enfermeiro, paciente, 

familiar/acompanhante). 

Destaca-se que no decorrer da pesquisa, foi possível participar do processo de 

trabalho da equipe de saúde. A pesquisadora forneceu orientações ao paciente e/ou 

família, prestou atendimento em duas situações de urgência, auxiliou na realização 

de curativos e participou de uma ação de educação em saúde a um grupo de pessoas 

estomizadas. 

O critério estabelecido para o término das observações no CER foi a 

confirmação dos dados originados na fase teórica e a não geração de novos atributos 

para o conceito em análise (POLIT; BECK, 2016). Para isso, foram realizadas no 
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mínimo dois dias de observação das consultas de enfermagem de cada um dos seis 

enfermeiros incluídos no estudo, as quais foram complementadas pelas entrevistas. 

Essas observações permitiram a análise de consultas de vários ângulos e perfis de 

atuação profissional com foco na reabilitação, de grupos populacionais distintos. 

 

 Instrumento de Observação 

 

Para realizar as observações foi utilizado um instrumento organizado através 

de modelo adaptado de Trentini e Paim (2004), que continha campos para 

preenchimento das notas observacionais, notas teóricas, notas metodológicas, notas 

de cuidados, notas do diário e notas da entrevista (Apêndice D). 

Para realização das notas observacionais a pesquisadora identificou quem 

disse ou fez, e em quais circunstâncias, quando, onde, como. Bem como, utilizou 

citações para identificar as palavras, frases ou expressões exatas que ocorreram no 

cuidado de enfermagem.  

As notas teóricas continham as principais hipóteses geradas na revisão de 

escopo de modo que pudessem ser comparadas e contrastadas com os dados 

descritos nas notas observacionais. As notas metodológicas continham lembretes de 

como deviam ser realizadas as próximas observações participantes. As notas de 

cuidados foram preenchidas com o auxílio de um check-list desenvolvido a partir das 

intervenções de enfermagem para reabilitação encontrados na NIC e pelas 

intervenções de enfermagem como foco na reabilitação que foram encontrados na 

Fase Teórica. As notas do diário foram preenchidas ao final do dia, com o relato de 

ocorrências importantes pelo pesquisador. As notas da entrevista foram preenchidas 

com o resumo das entrevistas que foram realizadas no decorrer da pesquisa de 

campo. 

Em alguns momentos, não foi possível a realização das notas supracitadas no 

momento da coleta de campo. Desse modo, notas mentais detalhadas foram 

posteriormente escritas e/ou gravadas para possibilitar a descrição posterior. 

 

 Entrevistas 
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As entrevistas foram realizadas após períodos de observação. Elas foram 

necessárias para identificar o significado da prática de enfermagem em reabilitação 

para as pessoas envolvidas (enfermeiros, profissionais da equipe de saúde, pacientes 

e familiares), bem como com a finalidade de elucidar questionamentos/ dúvidas que 

surgiram durante a observação. 

As entrevistas foram norteadas por questões abertas contidas em instrumentos 

elaborados (Apêndice E, Apêndice F, Apêndice G). Mediante autorização dos 

participantes, elas foram gravadas em áudio com o auxílio de um Gravador de Voz 

Digital Sony Icd-px240-4GB, com a finalidade de assegurar a exatidão do que foi dito. 

Salienta-se que dez participantes não permitiram a gravação da voz. 

Para realização das entrevistas buscou-se um local reservado, em local e 

horário escolhido pelos participantes, de modo que barulhos e/ou interrupções não 

atrapalhassem e/ou dificultassem a realização da entrevista. 

As entrevistas foram realizadas com amostras de pessoas que participaram da 

observação participante e seleção de profissionais não observados, mas que se 

disponibilizaram contribuir com o estudo, a partir da informação do seu papel no 

contexto da reabilitação. 

No total, 39 pessoas foram entrevistadas: quatro pacientes adultos; cinco 

familiares/acompanhantes; nove enfermeiros; quatro técnicos de enfermagem, três 

médicos, quatro fisioterapeutas, três psicólogos, dois fonoaudiólogos, um terapeuta 

ocupacional, uma nutricionista, uma assistente social, um cirurgião-dentista e um 

educador físico. Desse total, 29 entrevistas foram gravadas em áudio e totalizaram 8 

horas, 30minutos e 10 segundos de gravação. Um total de três pacientes, dois 

acompanhantes, três enfermeiros e dois médicos não concordaram com a gravação 

das entrevistas. 

 

4.3.1.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados ocorreu de forma concomitante com a coleta de dados. Ao 

final de cada dia, as observações contidas no instrumento utilizado na coleta em 

campo (Apêndice D) eram revisadas, com o intuito de buscar a descrição de 

informações que não foram descritas no momento da observação. As entrevistas com 

os enfermeiros, equipes, pacientes e familiares foram transcritas e arquivadas em 

documento eletrônico. 
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Os dados das observações foram analisados em conjunto com as entrevistas 

com a finalidade de refinar o conceito elaborado na fase teórica e identificar os 

atributos, antecedentes, consequentes, usos e operacionalização do conceito. 

Para essa fase da coleta de dados, a análise de conteúdo foi utilizada para 

identificar padrões no conteúdo das descrições e transcrições, bem como buscar o 

desenvolvimento de conexões teóricas entre os conceitos codificados, para assim, 

elaborar uma estrutura conceitual para a Enfermagem em reabilitação no Brasil 

(FRANCO, 2005). 

Os dados referentes ao perfil dos profissionais foram tabulados no Excel e 

analisados com frequências, percentuais e média. 

Para a descrição da análise qualitativa, os participantes foram identificados por 

códigos, com a finalidade de assegurar o sigilo de sua identidade. Para identificar os 

enfermeiros, foi utilizado a letra E, para os técnicos de enfermagem as letras TE, para 

os demais profissionais da equipe de saúde as letras PS, para os familiares e 

acompanhantes as letras FA e para os pacientes a letra P. As entrevistas em cada 

grupo foram numeradas de forma aleatória para dificultar a identificação dos 

participantes do estudo. Como exemplo dos códigos de identificação temos: E.9, TE.4, 

PS.17, FA.5, P.4. 

 

4.4  Fase Analítica 

 

Esta etapa foi iniciada na Fase Teórica e finalizada após o término da fase de 

campo. Os elementos essenciais do conceito originados nas fases teórica e de campo 

foram aglutinados e analisados à luz do referencial teórico de Roper-Logan-Tierney 

(1996). Os antecedentes foram apresentados na cor verde, os atributos na cor azul e 

os consequentes na cor vermelha. Os elementos do conceito não equivalentes em 

ambas as fases do estudo foram apresentados na cor preta. 

A definição conceitual e a operacional, elaboradas na fase teórica, foram 

aprimoradas e apresentadas em um Quadro. O instrumento desenvolvido na fase 

teórica, para avaliação das atividades de vida com foco na reabilitação, foi 

aperfeiçoado e submetido à avaliação de oito membros do grupo de pesquisa 

“Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem” e duas 

enfermeiras atuantes no CER. 
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Uma representação gráfica para o conceito Enfermagem em Reabilitação no 

Brasil foi desenvolvida para demonstrar as relações entre os elementos que compõem 

o conceito. Além disso, uma definição conceitual foi elaborada pela pesquisadora, 

para cada um dos elementos que compõem o conceito, e apresentadas em Quadro. 

Assim como, um caso modelo foi descrito para clarificar o conceito em estudo. 

 

4.5  Aspectos Éticos 

 

Inicialmente foi enviado um ofício aos serviços de saúde escolhidos para a fase 

de campo, informando-lhe sobre o estudo e solicitando a autorização para a realização 

da pesquisa. Após anuência dessas instituições, o projeto de pesquisa foi submetido 

na Plataforma Brasil para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN 

e obteve aprovação em 28 de fevereiro de 2019, com o CAAE: 

03986518.0.0000.5537.  

O retorno da pesquisadora aos campos práticos ocorreu em maio, para 

informar a aprovação do CEP e negociar o início das observações. Todos os 

participantes (enfermeiros, membros da equipe de saúde, pacientes e familiares) 

foram consultados sobre o interesse em participar da pesquisa e esclarecidos sobre 

o objetivo do estudo, participação voluntária no estudo, bem como a possibilidade de 

desistir a qualquer momento, sem que isso lhe trouxesse nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

As crianças foram informadas sobre a pesquisa, no limite de sua capacidade 

de compreensão, e foram consultadas se desejam ou não participar da pesquisa 

através do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice H, I, J) e os 

seus responsáveis legais, solicitados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice K). 

Os procedimentos metodológicos, riscos e benefícios envolvidos, também 

foram esclarecidos a todos os participantes tornando-os conscientes do sigilo 

conferido às informações e identidades. Então, todos foram solicitados a darem 

anuência ao estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice L, M, N, O). Os participantes que aceitaram a gravação 

da entrevista, assinaram o termo de autorização de gravação de voz (Apêndice P).  
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Foram reservados TCLE com letras com formato de tamanho 16 ou fonte maior, 

para idosos e pessoas com baixa visão, mas eles não foram solicitados. Nos casos 

que o voluntário e/ou o seu representante legal eram analfabetos, o TCLE foi lido na 

frente de uma testemunha sem envolvimento direto com o projeto de pesquisa e foi 

solicitado que esta pessoa assinasse também o TCLE, de modo que assegurasse que 

todas as informações foram dadas ao voluntário, ou ao seu representante legal, e que 

as perguntas suscitadas pelos mesmos foram amplamente esclarecidas pelo 

pesquisador. Nesses casos, os voluntários e/ou o seu representante legal foram 

convidados a dar a sua impressão datiloscópica do dedo polegar da mão direita em 

duas vias, sendo que uma cópia ficou com o entrevistado e a outra com o pesquisador.  

Todos os pesquisadores se comprometeram a guardar sigilo absoluto sobre os 

dados coletados. Salienta-se que foi solicitado uma prorrogação do período de coleta 

de dados ao CEP, em agosto de 2019. Esse adendo foi aprovado com o Parecer 

nº3.612.331.  De acordo com a Resolução CNS 466/12, os dados coletados ficarão 

arquivados por cinco anos (BRASIL, 2012b). 

 

4.6  Financiamento  

 

Para desenvolvimento desta pesquisa a pesquisadora contou com o auxílio de 

uma bolsa de doutorado concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) no período de julho de 2016 a julho de 2018, e 

uma bolsa de Iniciação Científica disponibilizada pela UFRN com duração de 12 

meses. 
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5 RESULTADOS 

 

Esse capítulo está estruturado em três eixos temáticos, que correspondem aos 

resultados encontrados em cada etapa da pesquisa executada à luz do referencial 

metodológico de Schwartz-Barcott e Kim (2000), a saber:  1) Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil: uma Scoping Review; 2) Prática da equipe de Enfermagem 

para reabilitação de pessoas em dois diferentes contextos de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS); 3) Desenvolvimento do Conceito: Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil. 

 

5.1 Enfermagem em Reabilitação no Brasil: Uma Scoping Review 

 

A Scoping Review resultou em 120 estudos que compuseram a amostra final 

da revisão (Apêndice Q). Desse total, 116 estudos foram publicados em português e 

quatro em inglês. A Tabela 2 expõe o perfil desses estudos.  

 

Tabela 2 – Caracterização dos estudos incluídos na Scoping Review para o 

desenvolvimento do conceito Enfermagem em Reabilitação para o contexto brasileiro, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

(continua) 

Variável n % 

Forma de Publicação   
Artigos 112 93,3 
Teses/Dissertações 08 6,7 

Ano de Publicação   

2010  2018 70 58,3 

2000  2009 25 20,8 

1990  1999 17 14,2 

1980  1889 6 5,0 

1975  1979 2 1,7 

Área dos Periódicos Publicados*   
Enfermagem 101 84,2 
Saúde 6 5,0 
Saúde Mental 3 2,5 
Câncer 1 0,8 
Cardiologia 1 0,8 

Qualis dos artigos na área de Enfermagem (Quadriênio 
2013-2016 - CAPES)* 

  

A2 50 44,6 
B1 32 28,6 
B2 15 13,4 
A1 12 10,7 
B3 3 2,7 
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Tabela 2 – Caracterização dos estudos incluídos na Scoping Review para o 

desenvolvimento do conceito Enfermagem em Reabilitação para o contexto brasileiro, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

(conclusão) 

Variável n % 

Regiões do desenvolvimento dos Estudos**   

Sudeste 61 58,7 
Nordeste 19 18,4 
Sul 15 14,4 
Centro-Oeste 6 5,7 
Multicêntrico 3 2,8 

Fonte: A autora (2019). 
*As teses e dissertações (n=8), não foram incluídas no cálculo da variável;  
**16 estudos não foram incluídos para o cálculo da variável, por terem sido revisões, ensaios/reflexões, 
ou não descreveram o local do desenvolvimento do estudo.  

  

Conforme se observa na tabela acima, mais de 50% dos estudos selecionados 

para a Scoping Review são datados dos últimos dez anos, foram publicados em 

periódicos da área de enfermagem, e em revistas com Qualis “A”. A Revista de 

Enfermagem da USP (20,5%) e Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) (19,6%) 

foram as principais revistas de publicação dos estudos na área de enfermagem em 

reabilitação.  

Destaca-se também que a região Sudeste foi a que mais publicou estudos com 

conteúdos relacionados a enfermagem em reabilitação. Apenas um dos estudos 

multicêntricos incluiu dois Estados da região Norte. Nenhum outro estudo selecionado foi 

desenvolvido nessa região do país. O detalhamento da distribuição geográfica das 

publicações selecionadas está apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Local de desenvolvimento dos estudos incluídos na fase inicial do Scoping 
Review, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.  
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5.1.1 Origem da Enfermagem em Reabilitação no Brasil 

 

Alguns acontecimentos antecederam a origem do conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil, outros contribuíram para evolução dele ao longo do tempo, os 

quais estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Contexto da origem do conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(continua) 

Período Contexto da origem do conceito Enfermagem em 
Reabilitação no Brasil 

Autores 

Década 
de 1940   

Inserção de 67 enfermeiras na Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) na II Guerra Mundial, com a função de 
cuidar dos feridos de guerra. 

COMARÚ et 
al, 1980 

Década 
de 1950 

Mudança no panorama epidemiológico nacional 
(diminuição das doenças infecciosas, aumento das 
doenças circulatórias e câncer) que aumenta a 
necessidade de cuidados de reabilitação. 

SOUZA; 
FARO, 2011 

Abertura dos primeiros serviços de reabilitação no 
país − Centro Piloto de Reabilitação pelo Serviço 
Social da Indústria em São Paulo (SESI) e a 
Associação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD). 

SOUZA; 
FARO, 2011 

Década 
de 1970 

Década da Reabilitação, decretada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas (1970-1980). 

COMARÚ et 
al, 1980 

Primeira publicação científica que utiliza o conceito 
“Enfermagem em Reabilitação” no país, com foco na 
reabilitação física. 

CAMARGO, 
1975 

Divulgação de trabalhos no XXIX Congresso Brasileiro 
de Enfermagem (CBEn) sobre a necessidade e 
importância de atividades de reabilitação global de 
pessoas com limitações físicas. 

COMARÚ et 
al, 1980 

Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 
(MTSM) 

CAVALCANTI, 
2010 

Década 
de 1980 

Capacitação de profissionais pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o atendimento de pessoas 
com deficiência. 

SOUZA; 
FARO, 2011 

Delimitação e divulgação das atribuições do 
enfermeiro de reabilitação no Brasil na Revista 
Brasileira de Enfermagem. 

COMARÚ et 
al, 1980 

Envio das atribuições do Enfermeiro de reabilitação ao 
Ministério do Trabalho para serem inseridas na 
Classificação Brasileira de Ocupações como 
atividades do “Enfermeiro(a) de Reabilitação”. 

COMARÚ et 
al, 1980 
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Tabela 3 – Contexto da origem do conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Período Contexto da origem do conceito Enfermagem em 
Reabilitação no Brasil 

Autores 

Década 
de 1980 

Reforma psiquiátrica. 
CAVALCANTI, 

2010 

Primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Professor Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo. 

CAVALCANTI, 
2010 

Núcleo de Assistência aos Ostomizados (NAO) - 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

SANTOS; 
SOUZA 

JUNIOR, 1993 

Década 
de 1990 

I Curso de Especialização em Estomaterapia no 
Brasil. 

SANTOS; 
SOUZA 

JUNIOR, 1993 
Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.  

 

A partir da tabela 3, pode-se analisar que o conceito Enfermagem em 

reabilitação surge em um contexto de necessidades da inserção do enfermeiro na 

reabilitação físico-motora de pessoas com doenças crônicas incapacitantes, com 

sequelas de acidentes de trabalho, e de crianças e adolescentes com deficiência 

(COMARÚ et al., 1980; SOUZA; FARO, 2011). 

Entretanto, diante da conjuntura da reforma psiquiátrica no Brasil, em 1980, o 

conceito se amplia e integra um contexto da atenção de enfermagem na reabilitação 

psicossocial (CAVALCANTI, 2010).   

Diante dessas informações, observou-se que os estudos selecionados na fase 

teórica utilizavam quatro expressões diferentes para descreverem a prática de 

enfermagem com foco na reabilitação: “Enfermagem em Reabilitação”; “Enfermagem 

na Reabilitação”; “Enfermagem de Reabilitação” e Enfermagem em Saúde Mental/ 

Enfermagem Psiquiátrica” (Tabela 4). 

  

Tabela 4 – Caracterização das expressões utilizadas pelos estudos para descrever a 
prática da enfermagem com foco na reabilitação, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 
2019. 

(continua) 

Expressões Autores 

Enfermagem em Reabilitação 

CAETANO; PANOBIANCO; GRADIM, 2012; 
CAMARGO, 1975; COMARÚ et al, 1980; FARO, 
2006; LEITE; FARO, 2005; MACHADO et al, 2015; 
MANCUSSI, 1998; PRADO et al, 2017; SCRAMIN; 
MACHADO, 2006; SILVA et al, 2012; SOUZA; 
FARO, 2011; TOSIN et al, 2015 
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Tabela 4 – Caracterização das expressões utilizadas pelos estudos para descrever 

a prática da enfermagem com foco na reabilitação, Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2019. 

(conclusão) 

Expressões Autores 

Enfermagem na Reabilitação 

ALVES et al, 2011; ANDRADE et al, 2010; BRUNI 
et al, 2004; DIOGO, 2000; FREITAS et al, 2016; 
LESSMANN et al, 2011; TOSIN et al, 2016; TOSIN; 

OLIVEIRA, 2014; VALL; LEMOS; JANEBRO, 2005 

Enfermagem de reabilitação FREITAS et al, 2016 

Enfermagem em Saúde 
Mental/ Enfermagem 

Psiquiátrica 

ABIRACHED, 2017; BARROS et al, 1999; 
BARROS; CLARO, 2011; CASANOVA; PORTO; 
FIGUEIREDO, 2006; CAVALCANTI, 2010; 
DUARTE et al, 2016; KANTORSKI; MIELKE; 
TEIXEIRA JUNIOR, 2008; KIRSCHBAUM, 2009; 
KIRSCHBAUM; PAULA, 2002; OLIVEIRA; ROLIM, 
2003; OLIVEIRA; SILVA, 2000; PAULA; 
GONÇALVES, 2013; SANTOS, 2013; SILVA et al, 
2017; TOLEDO; RAMOS; WOPEREIS, 2011 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.  

  

Além das expressões supracitadas, o termo “Enfermeiro(a) de Reabilitação” foi 

encontrado em quatro estudos que descreviam a prática do enfermeiro com foco na 

reabilitação (BRUNI et al, 2004; FARO, 2006; FREITAS et al, 2016; LEITE; FARO, 

2005; PRADO et al, 2017). Destaca-se, entretanto, que 84 estudos não utilizaram de 

forma explícita, esses ou outros conceitos que expressassem a “Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil”. 

  

5.1.2 Aspectos Contextuais, Práticos e Essenciais do Conceito “Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil” 

 

No que concerne à análise empreendida, foi possível identificar alguns 

aspectos que auxiliaram a caracterização do conceito “Enfermagem em reabilitação 

no Brasil”. Esses aspectos estão descritos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Aspectos contextuais envolvidos na caracterização do conceito 

“Enfermagem em reabilitação no Brasil”, apontados na literatura pesquisada, Natal, 
Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
Aspectos contextuais do conceito Enfermagem em reabilitação no Brasil n % 

Contexto prático da Enfermagem em reabilitação no Brasil*   
Hospitais  36 30,7 
Centro de reabilitação 27 23,0 
Ambulatório 18 15,3 
Domicílio 15 12,8 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 11 9,4 
Atenção Primária à Saúde (APS) 5 4,3 
Hospital-Dia 1 0,9 
Residências Terapêuticas  1 0,9 
Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI) 1 0,9 
Instituição de longa permanência pra idosos (ILPI) 1 0,9 
Maternidade 1 0,9 

Grupos populacionais assistidos pela Enfermagem em Reabilitação**   
Pessoas com Lesão Neurológica  39 34,8 
Pessoas com Doenças Psiquiátricas e Dependência Química 21 18,7 
Pessoas Estomizadas 13 11,6 
Crianças com atraso no crescimento e desenvolvimento, com deficiência, 
ou mal formações congênitas 

11 9,8 

Pessoas com Câncer 8 7,1 
Pessoas com Problemas Cardíacos 5 4,5 
Pessoas com Distúrbios Urinários  5 4,5 
Pessoas com deficiência e/ou dependentes 4 3,6 
Idosos 3 2,7 
Pessoas com diabetes 1 0,9 
Pessoas em hemodiálise 1 0,9 
Pessoas com hanseníase 1 0,9 

Atividades de vida afetadas nos grupos populacionais assistidos pela 
Enfermagem em Reabilitação*** 

  

Comendo e Bebendo 57 47,5 
Eliminando 56 46,6 
Mobilizando 53 44,2 
Banho e Higiene  47 39,2 
Trabalhando e brincando 32 26,6 
Vestindo roupas e calçados 31 25,8 
Expressando a sexualidade 25 20,8 
Administrando medicações 18 15,0 
Comunicando 17 14,2 
Respirando 13 10,8 
Realizando atividades domesticas 13 10,8 
Mantendo um ambiente seguro 11 9,2 
Comprando e Controlando o dinheiro 11 9,2 
Cuidando da própria aparência 05 4,2 
Dormindo 05 4,2 
Controlando a temperatura corporal 03 2,5 
Realizando atividade física 03 2,5 
Morrendo 01 0,8 
Usando o telefone 01 0,8 
Brincando e atividades de lazer 01 0,8 

Fonte: A autora (2019). 
*Três estudos não foram incluídos no cálculo da variável, pois não descreveram o local para a prática 
da enfermagem em reabilitação; **Oito estudos não foram incluídos no cálculo da variável, pois 
descreviam de forma geral o cuidado do enfermeiro com foco na reabilitação;  
**Muitos estudos indicaram mais de uma atividade de vida afetada. 
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Com base na tabela 5, observou-se que o conceito Enfermagem em 

reabilitação é aplicado de forma mais expressiva no contexto hospitalar, em centros 

especializados em reabilitação, ambulatórios e domicílios. Ele se aplica ao cuidado de 

uma diversidade de situações clínicas e cirúrgicas, que podem afetar 19 atividades de 

vida diferentes. Verificou-se também, que as ações de comer e beber, eliminações 

vesicais e intestinais, mobilidade, banho e higiene corporal, trabalhar, vestir e 

expressar a sexualidade, foram as mais afetadas nesses grupos populacionais no 

Brasil. 

A tabela 6 descreve aspectos práticos do conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil. 

 
Tabela 6 – Aspectos práticos do conceito “Enfermagem em reabilitação no Brasil”, 

apontados na literatura pesquisada, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
Aspectos práticos do conceito Enfermagem em reabilitação no Brasil n % 

Métodos organizacionais da prática da Enfermagem em Reabilitação no 
Brasil* 

  

Processo de Enfermagem (PE)/Consulta de Enfermagem 38 62,3 
Plano de Cuidados 26 42,6 
Teorias de Enfermagem 15 24,6 
Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) 10 16,4 

Instrumentos/Recursos da Enfermagem em Reabilitação no Brasil**   
Seções de grupo 32 59,3 
Visita domiciliar 12 22,2 
Oficinas 10 18,52 
Residência Terapêutica 08 14,8 
Materiais Educativos (manuais, panfleto, folhetos, cartilhas, roteiros, livro) 07 12,9 
Contato telefônico  05 9,3 
Simuladores 03 5,5 
Psicoterapias 03 5,5 
Jogos 03 5,5 
Ateliê  02 3,7 

Propósito da Enfermagem em Reabilitação***   
Reabilitação Física 95 79,1 
Reabilitação Social 36 30,0 
Reabilitação Psicológica 33 27,5 

Finalidade da Enfermagem em Reabilitação   

Aliviar ou resolver problemas 102 93,6 
Evitar problemas 54 49,5 
Lidar de maneira positiva com problemas que não podem ser resolvidos 14 12,8 

Fonte: A autora (2019). 
*59 estudos não descreveram métodos organizacionais da prática de enfermagem em reabilitação no 
Brasil;  
**66 estudos não descreveram instrumentos e/ou recursos da Enfermagem em Reabilitação no Brasil; 
***26 estudos descreveram dois propósitos da enfermagem em reabilitação e nove estudos 
descreveram os três propósitos;  

 40 estudos descreveram duas finalidades da enfermagem em reabilitação, 10 estudos descreveram 
as três finalidades, 11 não foram incluídos no cálculo da variável, pois não descreveram nenhuma 
finalidade da enfermagem em reabilitação. 
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Conforme se observa na Tabela 6, a Enfermagem em Reabilitação no Brasil 

utiliza diversos métodos organizacionais para a prática, sendo o PE ou a consulta de 

enfermagem os métodos mais frequentes. Dentre os instrumentos e recursos 

utilizados pela enfermagem em reabilitação como finalidade para favorecer as ações 

de educação em saúde, as atividades em grupo se destacam.  

Essas ações, por sua vez, possuem como propósito a reabilitação física, social 

e psicológica dos grupos populacionais já anteriormente citados, com a finalidade 

principalmente de aliviar, resolver ou evitar problemas/ complicações de saúde.  

Um total de 82,5% dos estudos selecionados na fase teórica (n=99) apontaram 

que a Enfermagem em Reabilitação no Brasil envolve a família e/ou cuidadores e 

69,1% (n=83) registraram que esse conceito se desenvolve em um contexto de 

atuação multiprofissional. 

Nesse contexto de atuação multidisciplinar, apenas um estudo delimitou o limite 

de atuação profissional do enfermeiro de reabilitação. Para os autores, no contexto de 

reabilitação o enfermeiro trabalha diretamente no treinamento das seguintes áreas: 

cuidado corporal, adequação social, higienização, ordem do lar e educação em saúde  

(COMARÚ; NEVES; KERLESZ, 1978). 

A Tabela 7 apresenta os elementos essenciais do conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil, apontados na literatura pesquisada. 

 

Tabela 7 – Elementos essenciais do conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 

apontados na literatura pesquisada, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(continua) 

Elementos essenciais do conceito Enfermagem em Reabilitação no 
Brasil 

n % 

Atributos da Enfermagem em Reabilitação no Brasil   
Ensino para o desempenho das atividades de vida  60 56,6 
Educação em saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado 46 43,4 
Cuidado compensatório às pessoas com dependência em uma ou 
mais atividades de vida 

22 20,7 

Identificação das condições de saúde e dependência para 
realização das atividades de vida 

20 18,8 

Gestão do cuidado 14 13,2 
Suporte emocional para auxílio no desenvolvimento de estratégias 
de enfrentamento e adaptação 

08 7,5 

Antecedentes da Enfermagem em Reabilitação no Brasil   
Incapacidade ou dificuldade para realização de atividades de vida 95 81,9 
Interações e relações sociais e/ou familiares comprometidas 29 25,0 
Crescimento e desenvolvimento atrasados 05 4,3 
Feridas 04 3,4 



79 

 
 

Tabela 7 – Elementos essenciais do conceito Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 

apontados na literatura pesquisada, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Elementos essenciais do conceito Enfermagem em Reabilitação no 
Brasil 

n % 

Consequentes da Enfermagem em Reabilitação no Brasil   
Independência para realização das atividades de vida 68 60,1 
Reinserção social e familiar 51 45,1 
Prevenção de complicações 40 35,4 
Promoção da qualidade de vida 29 25,6 
Autonomia para gerir sua vida  27 23,9 
Adaptação a uma nova situação de vida  11 9,7 
Cidadania 09 7,9 
Regressão da área de lesão de pele 01 0,9 
Adesão ao tratamento 01 0,9 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.  

 

De acordo com a análise dos artigos, seis atividades caracterizam a 

Enfermagem em reabilitação no Brasil, sendo o Ensino para o desempenho das 

atividades de vida a característica mais frequente.  

A ocorrência desse conceito é precedida pela incapacidade ou dificuldade para 

realização de atividades de vida, crescimento e desenvolvimento atrasados, feridas e 

interações e relações sociais e/ou familiares comprometidas. 

A análise dos estudos permitiu a categorização de nove consequentes da 

Enfermagem em reabilitação no Brasil de melhoria para o paciente e sua família, 

sendo a reinserção social, prevenção de complicações, independência, qualidade de 

vida, autonomia e autocuidado, as mais frequentes. 

 

5.1.3 Definições para o Conceito “Enfermagem em Reabilitação no Brasil” 

 

 A partir da análise dos aspectos contextuais, práticos e essenciais relacionados 

ao conceito em estudo, iniciou-se a fase de campo com a seguinte definição conceitual 

e operacional para Enfermagem em Reabilitação no Brasil (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Definição conceitual e operacional para o conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil para início da Fase de Campo, Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2019. 

Definição Conceitual e Operacional para Enfermagem em Reabilitação no 
Brasil para início da Fase de Campo 

Definição conceitual: Enfermagem em reabilitação é um processo educativo, de 

cuidado, de gestão e de suporte emocional, desenvolvido pela equipe de 
enfermagem a partir de uma assistência sistematizada, que envolve o paciente com 
necessidades de cuidados e a sua família, e visa a promoção de independência 
para as atividades de vida, reinserção social e familiar, prevenção de complicações, 
qualidade de vida, autonomia para gerir sua vida, a adaptação a uma nova situação 
de vida e/ou cidadania. 

Definição operacional: A partir da consulta de enfermagem, o enfermeiro deverá 
avaliar as condições de saúde do paciente e a dependência para realização de uma 
ou mais atividades de vida e determinar as modalidades de suporte (educação em 
saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado; ensino para o desempenho das 
atividades de vida; cuidado compensatório; gestão do cuidado e/ou suporte 
emocional). 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.  

 

Verificou-se na literatura, que os enfermeiros utilizavam alguns instrumentos 

para avaliação dos pacientes em reabilitação, alguns foram utilizados para avaliação 

da dependência para realização das atividades de vida: 

 Escalas de avaliação neurológica do paciente com Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) isquêmico, do Nathional Institute of Health (GOMES; SENNA, 

2008a); 

 Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) (FARO, 2006; GOMES; 

SENNA, 2008b; SILVA et al, 2012; FARO, 2006); 

 Índice de Barthel (MOREIRA, 2008; OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA et al, 

2011); 

 Escala de avaliação de marcha e equilíbrio de Tinetti (MORAIS et al, 2012); 

 Escala de Glasglow (VIEIRA; GUEDES; BARROS, 2016); 

 Escala de Braden (VIEIRA; GUEDES; BARROS, 2016); 

 Escala Rankin (VIEIRA; GUEDES; BARROS, 2016); 

 QAFH-Baecke (RODRIGUES et al, 2013). 

 

Entretanto, considerou-se que esses instrumentos não poderiam ser utilizados 

como métodos de definição operacional da Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 

haja vista, não continham indicativos dos atributos desse conceito. Portanto, criou-se, 
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a partir dos dados coletados na fase teórica, um instrumento que pudesse servir de 

recurso para mensurar esse conceito na prática (Apêndice C). Este instrumento foi 

aprimorado durante a fase de campo e fase analítica. 

Para definir relações entre as variáveis da definição do conceito em estudo, um 

mapa conceitual foi desenvolvido para facilitar o processo de visualização e 

comparação dos dados encontrados (Figura 8). 
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Figura 8 – Mapa conceitual que demonstra as relações entre as variáveis da definição do conceito Enfermagem em Reabilitação no 

Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Teórica.
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 A partir do mapa conceitual elaborado, foi possível iniciar a fase de campo, com 

maior clareza do que poderia ser observado. Esse mapa contém os elementos 

essenciais de definição da Enfermagem em reabilitação e estabelece relações entre 

eles. 

 

5.2 Prática da Equipe de Enfermagem para Reabilitação de Pessoas em dois 

Diferentes Contextos de Atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

5.2.1 Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

 

A pesquisa em campo foi desenvolvida com a participação de pacientes, 

familiares/acompanhantes, enfermeiros e profissionais da equipe de saúde.  

 Os profissionais que participaram da entrevista (n=30), 86,6% eram do sexo 

feminino (n=26), possuíam em média 42,4 anos de idade (mín.27/máx.58), uma média 

de 17 anos de tempo de formação profissional (min.01/máx.29), e uma média de sete 

anos de tempo de trabalho na instituição. A tabela 8 descreve as características dos 

profissionais da entrevista.  

 

Tabela 8 – Caracterização dos profissionais de saúde que participaram da entrevista, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

(continua) 

Variáveis n=30 % 

Profissional   
Enfermeiro 09 30,0 
Técnico de Enfermagem 04 13,4 
Fisioterapeuta 04 13,4 
Médico 03 10,0 
Psicóloga 03 10,0 
Fonoaudiólogo 02 6,7 
Assistente Social 01 3,3 
Cirurgião-Dentista 01 3,3 
Educador Físico 01 3,3 
Nutricionista 01 3,3 
Terapeuta Ocupacional 01 3,3 

Sexo   
Feminino 26 86,6 
Masculino 04 13,4 

Estado Civil   
Casado 19 63,3 
Solteiro 07 23,4 
Divorciado 02 6,7 
Viúvo 01 3,3 
União Estável 01 3,3 
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Tabela 8 – Caracterização dos profissionais de saúde que participaram da entrevista, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Variáveis n=30 % 

Escolaridade   
Especialização 18 60,0 
Mestrado 05 16,6 
Graduação 04 13,4 
Residência 02 6,7 
Doutorado 01 3,3 

Local de Trabalho   
CER 22 73,3 
Hospital 08 26,7 

Turno de Trabalho   
Matutino 14 46,6 
Diurno 12 40,0 
Vespertino 04 13,4 

Jornada de Trabalho   
30h/semanais 22 73,3 
60h/semanais 04 13,4 
36/h semanais 03 10,0 
40h/semanais 01 3,3 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase de Campo.  

 

 Participaram da entrevista 11 diferentes profissionais da saúde. A maioria era 

casado (63,3%), trabalhava no CER (73,3%), possuía especialização (60%), 

trabalhava pela manhã (46,6%), em uma jornada de 30 horas semanais (73,3%). 

Todos os profissionais eram concursados, com empregos públicos. 

 Os familiares e/ou acompanhantes que participaram da entrevista (n=05) 

tinham uma média de 29 anos de idade (min. 19/máx. 41) e viviam, em média, com 

uma renda mensal de R$ 1398,80 reais (min R$ 998,00/máx. R$ 2400,00).  

A tabela 9 descreve as características desses participantes.  

 

Tabela 9 – Caracterização dos familiares/acompanhantes que participaram do estudo, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

(continua) 

Variáveis n=5 % 

Vínculo com o paciente   
Irmã 02 40,0 
Mãe 01 20,0 
Neta 01 20,0 
Acompanhante 01 20,0 

Sexo   
Feminino 04 80,0 
Masculino 01 20,0 
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Tabela 9 – Caracterização dos familiares/acompanhantes que participaram do estudo, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Variáveis n=5 % 

Estado Civil   
Casado 02 40,0 
Solteiro 02 40,0 
Viúvo 01 20,0 

Escolaridade   
Ensino Médio incompleto 02 40,0 
Ensino Médio completo 01 20,0 
Ensino Fundamental incompleto 01 20,0 
Graduação 01 20,0 

Profissão   
Professora 01 20,0 
Agricultora 01 20,0 
Estagiária 01 20,0 
Cuidador 01 20,0 
Estudante 01 20,0 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase de Campo.  

 
Conforme observado na tabela 9, os familiares/acompanhantes eram 

predominantemente do sexo feminino, detinham uma relação familiar com o paciente 

e possuíam baixa escolaridade.  

Dos 14 pacientes observados na fase de campo, quatro participaram da 

entrevista. Esses pacientes eram do sexo feminino (50%/n=4), possuíam uma média 

de 51 anos (mín.33/máx.67), eram solteiros (50%/n=4), divorciados (25%/n=2) e 

viúvos (25%/n=2). Quanto a escolaridade, 25% nunca estudou, 25% era alfabetizada, 

25% tinha o ensino fundamental incompleto e 25% estudou até o ensino médio 

completo. Todos dependiam do benefício do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) e viviam com uma renda mensal de R$1248,50 reais em média (mín. 

R$998,00/ Máx.R$2000,00). 

 

5.2.2 Aspectos Conceituais e Operacionais da Enfermagem em Reabilitação 

Construídos a partir da Pesquisa de Campo 

 

5.2.2.1 Antecedentes  

 

 Por meio do desenvolvimento da Fase de Campo, foi possível identificar 

algumas situações ou eventos que precedem à Enfermagem em Reabilitação. 

Observou-se como antecedentes desse conceito: Incapacidade e/ou dificuldade 
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para realização de algumas atividades de vida; Enfrentamento ineficaz; 

Presença de feridas; Controle ineficaz da saúde; e Crescimento e 

desenvolvimento atrasado. 

Os pacientes observados no ambiente hospitalar e no CER, apresentavam 

Incapacidade e/ou dificuldade para realização de uma ou mais atividades de vida 

(deambulando, se posicionando no leito, realizando a higiene corporal e higiene 

íntima, penteando os cabelos, vestindo a roupa, calçando sapatos, mantendo o 

ambiente limpo e organizado, cuidando da pele, alimentando, respirando, calçando os 

sapatos, tomando os medicamentos, comunicando, dentre outros).  

Essa incapacidade, por sua vez, ocasionava dependência dos pacientes da 

equipe de enfermagem ou de algum familiar ou acompanhante, para que as atividades 

de vida fossem atendidas. 

 

[...] tem as questões do banho, tem a questão dos remédios, curativos 
também! Tenho dificuldade para me virar, então dependo deles, dos técnicos, 
dos enfermeiros que me viram. (P.2) 
 
Então hoje por exemplo, aconteceu de outra enfermeira receber uma paciente 
que recebeu alta hospitalar, sem nenhum conhecimento do cuidado no 
domicílio que ela deveria ter. Ela passou 7 dias sem fazer nenhum 
esvaziamento da bolsa. Não sabia como fazer a troca, como manejar, nada! 
Então, quando o trabalho na cadeia ele não funciona, impacta diretamente 
aqui na reabilitação. (E.7) 
 
Durante o tratamento hospitalar, os enfermeiros faziam tudo [...] quando eu 
cheguei em casa, eu sofri, e muito! No início foi péssimo! Fiquei desesperada! 
Passei três semanas para conseguir trocar (a bolsa de estomia). Eu quase ia 
embora de casa por causa dessa bolsa! (FA.5) 

 
 

Observou-se em algumas situações, que a incapacidade foi ocasionada por 

fatores biológicos, como o câncer, a obesidade, a doença autoimune, o AVC, a 

paralisia cerebral, diabetes, hipertensão, dentre outros. Essas doenças ocasionaram 

alterações neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, renais, cutâneas ou 

vasculares, que implicaram na ocorrência de deficiências e/ou incapacidades para 

desenvolver as atividades de vida de forma independente. 

 

A questão da obesidade é a forma mais gritante. O número de pessoas que 
estão ficando sobrepeso está crescendo a cada dia e temos que lidar com 
essa situação para que lá na frente, ou até hoje mesmo, vermos a melhor 
forma de ter que lidar com essa situação. Pacientes idosos, que a gente 
recebe também. (E.2) 
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Eu sou responsável pelos pacientes que têm alguma sequela neurológica, 
alguma doença neurodegenerativa, ou então de AVE e os pacientes 
amputados por diversas causas: por diabetes, por trauma, por obstrução 
vascular, que chega ao serviço para ser readaptado a sua nova condição, ao 
novo estilo de vida, as novas situações em geral. (E.5) 

 

 

Em um caso observado na fase de campo, a necessidade da Enfermagem em 

Reabilitação foi precedida por fatores psicológicos. O paciente possuía habilidades 

para o desempenho das atividades de vida de forma independente, mas apresentava 

enfrentamento ineficaz, por esses motivos, se encontrava em uma situação de 

dependência.  

 

Acho que (o que antecede a enfermagem em reabilitação) é a não 
conformação com a situação. Acho que ele (o paciente), muitas vezes não 
aceita aquela situação. Eu acho que a gente também tem um papel nisso aí. 
Eu não sou psicóloga, eu sou enfermeira, mas eu sei que tem um papel nisso 
aí também. Ai quando eu melhoro a qualidade de vida dele, ele deixa de ser 
um paciente revoltado com a situação. (E.6) 
 
O que eu tenho visto nesse tempo trabalhando nos hospitais é que o 
adoecimento sempre tem uma influência também nas nossas condições 
psíquicas [...] tenho o entendimento que o ser humano ele é um ser que busca 
integração e busca a saúde a todo momento. Então, se o paciente chega com 
uma condição que é física, com certeza tem condições psíquicas e 
psicológicas que vão estar influenciando, seja na própria compreensão do 
paciente, seja na forma como ele vai enfrentar a doença mesmo. (PS.1) 
 
Vizinho a minha casa tem dois estomizados. Eu convido eles para o grupo de 
estomizados e eles não querem vir. Ele diz: -Para onde eu vou com essa 
bolsa de lado, e desse jeito? Eu digo: -Mais homem, e o senhor vai ficar só 
dentro de casa, por causa dessa bolsa? Ande homem! Procure andar, 
procure se informar, procure falar com as pessoas que entendem para lhe 
orientar! [...] a mulher dele quem vem pegar as bolsas. Ele não vem, não vem 
para uma reunião. (P.3) 
 

 
 Além da dependência para as atividades de vida, a presença de feridas foi 

uma situação que antecedeu a Enfermagem em Reabilitação. Foi possível observar, 

em ambos os locais pesquisados, que a ocorrência dessa situação exigiu a avaliação 

do enfermeiro e o cuidado da equipe de enfermagem.  

 

Tem colegas que tem seus consultórios, que atendem o cuidado de feridas, 
que não deixa de ser uma reabilitação, que a pessoa perde a sua estética ou 
a função. (E.1) 
 
Aí tem os cuidados de enfermagem com as feridas, para reabilitar ele no 
sentido da pele dele voltar a ser integra. (E.3). 
 



88 

 
 

A questão dos curativos, a gente tem que assumir mesmo! Avaliar a questão 
da evolução como também da involução. (E.2) 
  

  

Além desses eventos, observou-se que vários pacientes atendidos no CER 

possuíam um controle ineficaz da saúde. E, por esse motivo, muitos deles 

chegavam ao serviço descompensados clinicamente, o que inviabilizava a 

continuidade do processo de reabilitação. Observou-se, então, que muitas ações do 

enfermeiro no processo de reabilitação, estavam, portanto, voltadas para o 

atendimento desse antecedente. 

 

A gente começou a perceber, que tanto o paciente neurológico, quanto o 
paciente amputado [...] quando ia direto para a reabilitação, ele esbarrava no 
hipertenso, diabético descompensado, paciente renal, paciente com lesão 
por pressão, sem poder fazer fisioterapia, tomando a vaga de um paciente 
potencialmente elegível para estar fazendo a fisioterapia e estar se 
reabilitando. (PS.10) 
 
A gente tinha uma idosa com Alzheimer, que vinha sempre com um neto fazer 
a fisioterapia. Ela já tinha sofrido um AVC e ela estava constantemente tendo 
picos hipertensivos. Quando eu fui fazer a anamnese, eu descobri que ela 
estava esquecendo de tomar os medicamentos anti-hipertensivos. (E.7) 
 
A gente acaba recebendo pacientes aqui que não tem acompanhamento pela 
atenção básica e que chega ao serviço descompensados [...] e nesse 
primeiro momento (o enfermeiro) acaba focando mais na doença. Vamos 
compensar o paciente [...] para depois a gente começar a focar na 
reabilitação mesmo. (E.5) 
 

 

 Salienta-se que, durante a pesquisa de campo, não se observou nenhum caso 

de pacientes com o crescimento e desenvolvimento atrasados. Isso pode ter 

ocorrido devido à falta de seleção de casos infantis para a observação hospitalar. 

Assim, como, não foi possível observar no CER, devido à falta de dimensionamento 

de enfermeiros no atendimento de crianças em reabilitação.  

Entretanto, um membro da equipe de saúde relatou que essa condição existe 

e, portanto, se configura como antecedente da Enfermagem em reabilitação no Brasil, 

já identificado na fase teórica: “As crianças com alterações motoras, cognitivas, atraso 

no desenvolvimento são assistidas aqui no centro (CER).” (TE.2) 

 Outros enfermeiros, ao serem questionados quem é o indivíduo que precisa de 

reabilitação, relataram que são as pessoas com algum desvio da sua saúde: 

“Qualquer usuário que esteja internado! Por mais simples, por menos complexo que 

seja o diagnóstico médico [...] em algum nível ele precisa de reabilitação.” (E01). Outro 
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enfermeiro relatou: “Todo mundo que não está com a saúde 100%, precisa de 

reabilitação” (E.9) 

 

5.2.2.2 Atributos 

 

Diante de uma ou de várias situações supracitadas, a equipe de enfermagem 

desenvolveu algumas intervenções, identificadas na Teórica, como os atributos do 

conceito em estudo.  

Observou-se, portanto, que as intervenções foram as seguintes: Identificação 

das condições de saúde e dependência para a realização das atividades de vida; 

Cuidado compensatório às pessoas com dependência em uma ou mais 

atividades de vida; Ensino para o desempenho das atividades de vida; Educação 

em saúde ao paciente e/ou a família sobre a doença, o tratamento e o 

autocuidado; Gestão do cuidado. 

Foi observado durante as consultas de enfermagem, nos diferentes cenários 

pesquisados, que a primeira ação desempenhada pelos enfermeiros no contexto de 

reabilitação, foi a identificação das condições de saúde e dependência para a 

realização das atividades de vida. Essa atividade era desenvolvida pelos 

enfermeiros a todas as pessoas assistidas, por meio da anamnese e exame físico. 

 
A gente faz o exame físico da criança ao chegar e atualiza as necessidades 
praticamente diariamente. Mas aqui, no mínimo de três em três dias a gente 
reavalia os parâmetros, o que ele vai precisar para poder traçar os cuidados. 
(E.1) 
 
Eu tenho uma paciente que está evoluindo da cadeira de rodas para o 
andador. Ai eu pergunto: − Está usando o andador em casa? −Está tendo 
mais autonomia para realizar as atividades com o andador? (E.5) 
 
[...] aí eu começo: −Como que a senhora está? − O final de semana como 
foi? −Está dormindo bem? Aí eu vou fazendo os questionamentos e é nessa 
conversa que vamos observando as demandas. (E.6) 

 
 
 Observou-se que os técnicos de enfermagem também contribuem para o 

desenvolvimento da avaliação das condições de saúde do paciente, por meio da 

realização da triagem de pacientes, verificação dos sinais vitais e passagem da visita 

de quarto. Algumas falas dos familiares e acompanhantes descreveram isso: “Em 

relação a comida, vinha perguntar (técnica de enfermagem), se ela se ela tinha 
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comido, se alimentado direito”. (FA.1); “Pela manhã, verifica as funções dele, 

temperatura, pressão e a glicose, ai vão embora”. (FA.2).  

Os técnicos de enfermagem se reconhecem com a função avaliativa: “A minha 

função só é pesar e medir as crianças. Se chegar algum caso, uma criança passar 

mal, se tiver com febre, ai a gente verifica a temperatura.” (TE.1) 

 Foi possível observar em campo, que os enfermeiros determinam as condições 

de saúde do paciente e a dependência para a realização das atividades de vida, por 

meio da realização da consulta de enfermagem. Algumas dessas consultas são 

sistematizadas por meio da utilização das fases do processo de enfermagem, ou 

realização de plano de cuidados. Observou-se também, que alguns enfermeiros 

utilizam um instrumento e/ou formulário, não validado, para nortear a sua avaliação. 

 

O papel do enfermeiro na reabilitação perpassa por todas as etapas do 
processo de enfermagem. Avaliar a criança e o adolescente, traçar qual o 
plano de cuidados de enfermagem e tentar colocar em prática esse plano. 
(A.1) 
 
A partir da avaliação das necessidades do paciente a gente estabelece um 
plano, tipo um plano de intervenção. (E.5) 
 
Às vezes, também, é na consulta de enfermagem que o paciente, não sei 
porque, mas se sente mais à vontade de relatar a condição financeira, como 
é que está no momento. Também porque no nosso formulário, a gente tem 
perguntas que são provocativas para isso. Às vezes com uma pergunta que 
a gente faz, dá margem para o paciente falar sobre. (A.7) 
 

 
 Durante as observações, se percebeu que a consulta de enfermagem 

aconteceu em ambientes diversos: enfermaria, brinquedoteca, em consultório de 

enfermagem e em ambientes abertos, como no ginásio de reabilitação e na praça. Em 

todas as observações, a consulta e o processo de reabilitação envolveu, no mínimo, 

três pessoas (enfermeiro, paciente e família).  

 
Quando eles estão na brinquedoteca, a gente está ali avaliando, como ele 
está brincando, como está a marcha, como está a pega, o motor fino, motor 
grosso daquela criança. (E.1) 
 
[...] muita coisa realmente é com a família [...] porque, por exemplo, eu tenho 
um paciente amputado que está na cadeira de rodas, eu tenho que dizer para 
a família, para a esposa, para a filha, ou quem fica na casa com ele, que ela 
não pode ter tapetes escorregadios. (E.6) 
 
Eu observo principalmente nos oncológicos, que a família fica querendo fazer 
todos os cuidados pelo familiar [...] mas ai eu tento conversar com a família 
também para dizer da importância da autonomia, da independência para o 
paciente. (E.7) 
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Em outros casos, a consulta de enfermagem foi realizada em conjunto com 

outros profissionais da equipe de saúde, para identificação das condições de saúde 

do paciente. Algumas vezes, essa consulta foi agendada no dia e horário que o 

paciente passou pela avalição e/ou intervenção de outros profissionais da equipe de 

saúde.  

 

Ano passado a gente participou de um congresso [...] e a gente resolveu criar 
um novo fluxo de atendimento. Então, hoje, todo o paciente, antes de entrar 
para fisioterapia, ele passa pela nutrição e pela enfermagem (consulta 
coletiva) para que a gente faça uma triagem desse paciente. A gente 
(nutricionista e enfermeiro) vai sondar se esse paciente tem realmente 
condições de já ser inserido em uma protetização e em uma fisioterapia. 
(PS.10) 

 
Essa avaliação a gente tenta fazer em conjunto. [...] muita coisa que eu 
pergunto, ela também pergunta. Então, uma informação de uma, 
complementa a ficha da outra. [...] normalmente a gente tenta sentar aqui, na 
minha sala, que é mais ampla, mais arejada, mais ventilada. (PS.10) 
 
A gente tenta fazer uma programação planejada, com consultas marcadas, 
para que o paciente aproveite a viagem e participe também de outras 
terapias. Vem para a enfermeira, mas também passa por médico, com 
nutricionista, com psicólogo, com assistente social. (A.7) 

 

 Alguns enfermeiros relataram, durante as entrevistas, que a enfermagem em 

reabilitação pode ser desenvolvida em outros espaços, como em casa, no trabalho, 

no trânsito, ambulatórios, dentre outros. Uma enfermeira descreveu que o melhor local 

para realização da reabilitação do paciente é junto ao leito: “O melhor local é junto ao 

leito, o tempo todo! O mais próximo do paciente.” (E.1) 

Em qualquer lugar! Inclusive no empreendedorismo! [...] todas as áreas, 
ambulatórios, internação, em home care, em próprio consultório de consulta 
de enfermagem para estar atuando também na reabilitação. (E.1) 
 
A gente reabilita todo momento, toda hora, seja em casa, seja no trânsito, 
seja no trabalho. Onde for, a gente tem ações de reabilitar, só que a gente 
não tem essa consciência de reabilitar, que está fazendo essa reabilitação. 
(E.2) 

 
  

Foi possível observar que, no ambiente hospitalar, quando a incapacidade para 

o desenvolvimento de uma ou mais atividades de vida era total, como no caso da 

pessoa idosa com câncer e o adulto obeso grave, a equipe de enfermagem passou a 
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desempenhar um cuidado compensatório a essas pessoas, com a finalidade de 

manter a sua saúde.  

Observou-se também que, na maioria das vezes, esse cuidado era 

compensado pelos técnicos de enfermagem, com o auxílio de familiares e/ou 

acompanhantes. 

As atividades de vidas que foram observadas sendo compensadas pela equipe 

de enfermagem foram: respirando, comendo e bebendo, eliminando (conteúdos 

vesicais ou intestinais), limpeza pessoal (higiene corporal, higiene íntima), vestindo, 

controlando a temperatura do corpo e mobilizando.  

 
Tenho lesões nas nádegas, então dependo deles para me virar. Como não 
me mexo, dependo deles. (P.2). 
 
[...] para cuidar das minhas feridas, para me dar banho, são necessários de 
8 a 10 pessoas, no mínimo.(P.2). 
 
Ontem, o paciente estava com dispneia, e melhoramos com O2. Fazemos a 
reabilitação. (E.9) 
 
[...] ela está fazendo na fralda (eliminação intestinal) [..] a gente (familiar e 
técnico de enfermagem) faz (a higiene íntima), com o maior cuidado, assim: 
luvas sempre, a máscara e tudo higiênico, tudo bem limpinho. (FA.1) 
 

 

 Em alguns casos observados, os pacientes receberam alta hospitalar com 

dependência em algumas atividades de vida, como eliminando, mobilizando, 

comendo, realizando a higiene corporal e íntima, vestindo e administrando 

medicamentos. Nesses casos, outro atributo da Enfermagem em Reabilitação se 

tornou evidente: o ensino para o desempenho das atividades de vida. 

 Nos casos das crianças, adolescentes, idosos, ou pessoas com 

comprometimento neurológico importante, o ensino dessas atividades foi realizado, 

antes da alta hospitalar, às famílias ou ao acompanhante por meio do treino, 

demonstração e supervisão das atividades. 

 

Uma coisa que fazemos muito são treinamentos para procedimentos que são 
próprios da enfermagem, mas que aquela mãe vai para casa ela fazendo. 
Inclusive o paciente só tem alta quando tem um relatório nosso que a mãe 
está preparada para manter aquilo em casa: uma administração de insulina, 
uma administração de dieta por uma sonda nosoenteral ou nasogástrica, ou 
por uma gastrostomia, um cateterismo. (E.1) 
 
A gente passa esse feedback para o profissional (médico): −Tá ok! Pode ir 
para casa! E, às vezes, a gente diz: − Essa mãe não tem condição nenhuma 
de fazer esse procedimento em casa! Não tem preparo! Já aconteceu isso 
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também. Aí vamos pensar em chamar outra pessoa da família, ver no 
contexto familiar se tem uma pessoa que possa. Ou então, não tem 
condições. Aí, tem crianças que vão para casa com uma sonda vesical de 
demora [...] não pode ficar no hospital. Aí vem a cada 15 dias ao ambulatório 
para poder trocar a sonda. (E.1) 
 
(No hospital) as técnicas trocaram a bolsa a primeira vez, a segunda vez eu 
troquei, ela supervisionando e orientando a gente, como era, que não fazia 
medo. E deu tudo certo. [...] até eu aprender a trocar sozinha em casa. (FA.4) 
 
Alguns pacientes aqui vão com o dreno para casa e voltam para o 
ambulatório. Então, a gente precisa ensinar a mexer nesse dreno e como 
fazer o curativo [...] como ele fazer essa retirada. Eu sempre ensino para ele 
fazer pelo menos de 12 em 12 horas, retirar a quantidade. (TE.3) 

 

 Destaca-se que em alguns casos se verificou a ausência do ensino para o 

desempenho das atividades de vida fora do ambiente hospitalar: “Eu não fui treinada 

para cuidar (da nefrostomia). Nenhuma das minhas filhas também foi treinada” (P.1).  

A ausência desse atributo pode implicar na ocorrência do conhecimento 

deficiente sobre a doença, tratamento e o autocuidado, que se trata de um 

antecedente da Enfermagem em Reabilitação. Além disso, a ausência do ensino 

ocasionava sofrimento para pacientes e acompanhantes, conforme já demonstrado 

em algumas falas anteriormente. 

Foi observado também, que em todo atendimento do enfermeiro e dos técnicos 

de enfermagem, eles realizavam ações de educação em saúde ao paciente e/ou a 

família sobre a doença, o tratamento e o autocuidado. Portanto, a educação em 

saúde se apresentou como um atributo essencial da Enfermagem em Reabilitação. 

 

Eu trabalho mais com a educação em saúde voltado para o paciente que não 
tem ainda o autocuidado desenvolvido, começar a desenvolvê-lo. Tanto em 
relação a responsabilidade dele com a doença que ele apresenta, seja 
diabetes, pressão alta, ou então o autocuidado decorrente da deficiência que 
ele ficou. Acho que é mais isso, a educação em saúde para desenvolvimento 
do autocuidado. (E.5) 
 
É um trabalho todo de educação. Educar o paciente para uma nova vida que 
ele está vivendo, para ele se readaptar. Educar para ele ser auto responsável 
em relação às doenças que ele apresenta [...] educação para o autocuidado. 
(E.5) 
 
[...]hoje, para mim, fundamentalmente a gente trabalha a educação em saúde 
na reabilitação. Lógico que você tem também a questão assistencial. (E.6) 

 
Segundo uma das enfermeiras entrevistadas, a principal ferramenta da 

Enfermagem em Reabilitação era a palavra: “A gente trabalha mais com a palavra do 

que com procedimentos em si”. (E.5).  
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Observou-se na fase de campo, que as ações de educação eram realizadas 

por meio da orientação individual ou coletiva, com a finalidade evitar que problemas 

potenciais se tornassem reais, ou prevenir a recorrência de um problema já tratado.  

 
Orientamos para ter cuidado com o engasgo, para identificar o mais rápido 
possível, [...] é aquele trabalho de educação. (E.1) 
 
O enfermeiro atua na reabilitação seja nas orientações para tomar banho, 
fazer as necessidades de higiene pessoal diária, seja a forma da caminhada, 
ou da deambulação, a forma de se deitar, dormir, para evitar mais lesões, 
várias coisas. (E.2) 
 
Orientava de tudo para ele, como seria a troca dos curativos [...] porque eu 
não sei se ele vai ter a equipe de enfermagem sempre todos os dias, então o 
cuidador é importante nessa parte. (E.3) 

 
A gente faz várias orientações. Os pacientes, no início, eles chegam muito 
sem preparo [...] quanto a troca de bolsa. E assim, o mais sutil possível das 
orientações a gente passa para ele, como é a limpeza da ostomia, a tempo 
de permanecia da bolsa. (TE.4) 

 

Em algumas situações, essas orientações eram dadas ao familiar ou 

acompanhante: “Oriento a família como utilizar os insumos e realizar o processo de 

cuidado [...] oriento também a racionalização de recursos e insumos” (E.8). Foi 

possível observar que essas ações de orientações, algumas vezes foram realizadas 

com o auxílio de imagens, desenhos, panfletos e banners, com a finalidade de facilitar 

a demonstração de como realizar determinados procedimentos.  

 
[...] algumas coisas para demonstração [...] alguma coisa de imagem, para 
mostrar alguma coisa para ele, para ele entender melhor o que a gente 
explica, o que a gente pede, o que a gente orienta [...] por exemplo, naquele 
dia eu fui ensinar a fazer uma massagem para melhorar a motilidade 
intestinal, eu gosto de ter um desenho para mostrar, olhe, seu intestino é 
assim [...] essa coisa de imagem eu acho que ela é muito importante quando 
você trabalha com a educação. (E.6) 

  

Além dos atributos supracitados, a Enfermagem em Reabilitação também foi 

caracterizada pela gestão do cuidado, atividades desenvolvidas pelo enfermeiro 

para assegurar a concretização do processo de reabilitação.  

Na fase de campo, se observou que algumas atividades do enfermeiro 

caracterizavam esse atributo, como o dimensionamento da equipe de enfermagem; 

gerenciamento de recursos materiais; prescrição de insumos necessários para 

desenvolvimento das atividades de vida; capacitação de recursos humanos, e 
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encaminhamento do usuário a outros profissionais de saúde e/ou a outros serviços 

que compõem o SUS. 

No processo de reabilitação do paciente obeso, por exemplo, o enfermeiro era 

responsável por organizar o dimensionamento de profissionais para realizarem o 

banho no leito do paciente. Observou-se que, diariamente de 8 a 10 profissionais eram 

recrutados para essa atividade.  

O enfermeiro selecionava diferentes profissionais dos andares e maqueiros, 

bem como dimensionava diferentes técnicos para realização do cuidado desse 

paciente, para evitar a sobrecarga dos profissionais: “O enfermeiro faz a parte dele, 

liga para todos os andares [...] todo mundo desce. Aí, eu, a enfermeira, e dois técnicos, 

vamos lavando (higienizando o paciente) [...] quando o pessoal chegar aqui, ajuda.” 

(FA.2) 

Observou-se também, que o enfermeiro gerenciava alguns recursos materiais 

essenciais para que o paciente desenvolvesse as suas atividades de vida de forma 

independente. Algumas vezes, quando esses materiais ficavam em falta implicava em 

déficit de autocuidado dos pacientes. 

 

Teve uma época aí que eu vim, não tinha bolsa de jeito nenhum. As que tinha, 
era limitado [...] porque tudo é pelo governo, que manda essa bolsa, essas 
coisas. E aí a gente não pode fazer nada, nem elas (as enfermeiras) podem 
fazer nada, se não tiver. Aí quando têm (as bolsas) elas ligam para a gente. 
(P.3) 
 
Às vezes falta material, como atualmente está faltando muitos materiais que 
a portaria 400 diz que obrigatoriamente a gente tem que ter no mínimo [...] 
Nesse momento a gente está tentando auxiliar o setor da SESAP de parecer 
técnico, para ver se dá mais agilidade a saída desses materiais [...] porque a 
gente que está lá no final da cadeia, no atendimento, entende que a falta do 
dispositivo impacta diretamente no cuidado com a saúde do paciente. (E.7) 
 
Também participamos dessa parte que vai desde da solicitação de materiais, 
controle de estoque, supervisão de distribuição de materiais, de validade, de 
disponibilidade. (E.7) 

 
 Observou-se também, no hospital e no CER, que outra atividade do enfermeiro 

era a prescrição de insumos necessários para desenvolvimento das atividades de 

vida. Observou-se que o enfermeiro prescrevia insumos para o cuidado corporal, 

como seringas para administração de dietas pela gastrostomia, pela mãe, sondas para 

aspiração traqueal ou para realização do auto cateterismo, materiais para realização 

de curativos, tipos de bolsas de estomia, dentre outros. 
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O paciente tem o prazo de 90 dias, diante do protocolo, para passar pela 
consulta da enfermeira, para ela avaliar a pele, avaliar o estoma, para 
prescrever o tipo de bolsa. Porque tem vários tipos de bolsa, e tem vários 
tipos de estomia. Cada paciente é um tipo, porque depende muito de como 
foi feito pelo cirurgião, e como ela se adaptou naquela pele (a bolsa). (TE.4) 
 

 
O enfermeiro também desenvolvia capacitações de outros membros da equipe 

de enfermagem, para atuarem a reabilitação, como pode ser observado do 

depoimento de uma enfermeira: “Atuamos também na parte de educação e formação 

de outros centros em cuidados com estomias. Então a gente também participa da 

capacitação de outros enfermeiros, na área de estomia.” (E.7) 

Além disso, foi observado que o enfermeiro, ao avaliar as condições de saúde 

e dependência para as atividades de vida, identificava algumas situações, mas não 

possuia competência para intervir: “Tem coisas que eu consigo detectar, mas eu não 

consigo intervir” (E.6); “Dentro de uma consulta, identificamos outras coisas e 

encaminhamos para outros profissionais”(E.9). Diante disso, encaminhava o paciente 

para outros profissionais para que pudesse dar continuidade ao seu processo de 

reabilitação. 

 

Muitas vezes é na consulta de enfermagem que a gente identifica as 
demandas que o paciente tenha por alguns trechos, algumas falas que ele 
solta. Por exemplo, que ele está tendo engasgo, então a gente visualiza que 
precisa encaminhar para a fono, ou então está tendo alguma fala, alguma 
ideação suicida, alguma coisa, a gente encaminha para a psicóloga, ou não 
está tendo disposição para aceitar a estomia. Em algumas falas a gente capta 
isso, então a gente encaminha para a psicóloga. (E.7) 
 
A gente faz encaminhamentos ao fisioterapeuta. Ai a gente tem realmente o 
nosso limite, né? A nutrição é bem específico. Ela vai prescrever a dieta dela, 
a gente conversa se está muito líquido, se está espessa, e ele também é 
muito junto, conversa, mas tem o limite que a gente para, e passa. (E.1) 

 

Além disso, muitos enfermeiros se reconheceram como profissionais ponte 

entre os serviços de atenção à saúde do SUS: “Também faz essa ponte entre a 

unidade básica com a unidade hospitalar, porque a gente recebe os pacientes 

encaminhados do hospital”. (E.7). Outros profissionais da equipe de saúde também 

reconheceram o enfermeiro como ponte entre outros profissionais da equipe: “O 

enfermeiro é o intermediário entre o médico e o técnico de enfermagem, 

principalmente por desenrolar os entraves burocráticos” (PS.3). 

 
A enfermagem é uma função integradora. Ela está no processo de 
reabilitação não ativamente como um terapeuta, como a gente denomina, a 
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fisio, fono, TO. Mas, ela é integradora no sentido que a gente consegue 
conectar todas as funções dos terapeutas por meio da enfermagem. Ela 
consegue trazer informações para nós terapeutas que pode auxiliar e pode 
estar contribuindo no processo de reabilitação. (PS.15) 

 
 

Durante a fase de campo foi possível observar que, em algumas situações, o 

enfermeiro também encaminhava o paciente em reabilitação para acompanhamento 

em outros serviços de atenção à saúde do SUS.  

 
Muitas vezes eu mando uma cartinha para o posto de saúde para o paciente 
ficar fazendo um mapa de pressão arterial, e o paciente é fora de área, ou 
então o paciente não tem acessibilidade e não tem como chegar ao posto de 
saúde para fazer esse controle e o posto de saúde diz que não vai fazer visita 
a esse paciente para compensar o diabetes, a pressão arterial (E.5). 
 
Ela me deu o encaminhamento, foi ela quem deu (enfermeira). Senão eu não 
tinha nem falado com ele ainda (médico cirurgião) (P.3). 

 

 

Observou-se no CER, a existência de um enfermeiro responsável pela 

marcação dos agendamentos da avaliação global. Os usuários que procuravam esse 

serviço, mas não se enquadravam nos critérios estabelecidos para serem 

acompanhados lá, eram encaminhados para outras instituições públicas ou 

educacionais, que pudessem fornecer as avaliações, exames e terapias exigidas para 

o caso em questão. 

 

Muitos pacientes que residem em outras regiões de saúde procuram esse 
CER para atendimento [...] eu dou um não qualificado [...] oriento esses 
usuários a procurarem o CER da sua região de saúde. Informo o endereço e 
telefone de lá, para que eles possam entrar em contato (E.4). 
 

 

Além dessas funções, o enfermeiro também era visto, por outros profissionais 

de saúde, como um líder no cenário hospitalar:  

 

Eu vejo também o enfermeiro como uma liderança dentro da enfermaria [...] 
quando é da condução do cuidado, a equipe de enfermagem quem lidera [...] 
se eu preciso saber de alguma coisa do usuário, eu vou procurar a enfermeira 
(PS.1). 
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5.2.2.3 Consequentes 

 

 Considerou-se como consequentes as situações ou eventos que aconteceram 

em decorrência da Enfermagem em Reabilitação. Observou-se na fase de campo 

como consequências das atividades da equipe de enfermagem com foco na 

reabilitação: Independência para a realização das atividades de vida; Prevenção 

de complicações; Adaptação a uma nova situação de vida, Regressão da área 

de lesão de pele e Adesão ao tratamento. Alguns desses consequentes foram 

reconhecidos nas falas da equipe de enfermagem.  

 
Eu fico feliz quando ele não precisa mais do enfermeiro para passar a sonda, 
que ele mesmo que quer passar, fazer o auto cateterismo [...] porque é a 
independência, eu não preciso de ninguém. Para mim isso é uma vitória! [...] 
que bom que ele conseguiu! (E.1) 
 
[...] seja prevenindo um agravo, seja fazendo com que ele consiga ser mais 
independente naquela situação. Porque acho que tudo isso traz qualidade de 
vida para ele e para a família também. (E.6) 
 
Eu acho que é deixar o paciente apto a se autocuidar e ver que ele tem 
importância e responsabilidade no reestabelecimento da sua saúde e 
também no controle da sua saúde [...] está controlado em relação a diabetes, 
a hipertensão, em relação as suas adaptações decorrentes da deficiência. 
(E.5) 
 
[...] tanto da úlcera venosa, que está bem melhor, bem mais fechadinha e o 
aspecto bem melhor. Você precisava ver como era antes, totalmente 
infectada. (E.3) 
 
[...] quando a gente trabalha na reabilitação é mais fácil a gente encontrar a 
importância do trabalho, o impacto do trabalho, quando ele não acontece. Por 
exemplo, [...] apesar de ter dito orientação da enfermagem, a orientação 
certamente não foi efetivada, ela continuou com descontrole de pressão 
arterial e aí acabou que ela teve um novo evento de AVC, e acabou que ela 
faleceu. (E.7) 

 

Outro consequente, como a promoção da qualidade de vida, foi relatado por 

um enfermeiro durante a entrevista, mas ele não foi observado durante a pesquisa de 

campo. 

[...] melhorar a sua qualidade de vida [...] que ele consiga sair do ambiente 
hospitalar e não necessite mais do enfermeiro, do ambiente hospitalar. Ele 
pode estar fazendo junto da sua residência, isso é o ideal. (E.1) 

Eu penso em trazer qualidade de vida para o paciente, de acordo com a 
situação que ele está. (E.6) 
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 A partir dessas falas que a qualidade de vida foi pensada como um resultado 

da aquisição de independência quanto aos cuidados da enfermagem, levando em 

consideração as condições clínicas do paciente.  

 

5.2.2.4 Definição operacional 

 

 Foi verificado também, que a definição operacional para o conceito 

Enfermagem em Reabilitação, desenvolvida na Fase Teórica, foi concretizada na 

prática da equipe de enfermagem. Entretanto, o instrumento construído (Apêndice C) 

não representava a concretude da prática de enfermagem em reabilitação. Inclusive, 

não foi bem avaliado por cinco enfermeiros da Fase de Campo, que expuseram a 

dificuldade de compreensão e utilização desse instrumento.  

Portanto, esse instrumento precisou ser reformulado, e será apresentado na 

Fase Analítica.  

 

5.2.3 Formação e Capacitação para Desempenho de Papel na Enfermagem em 

Reabilitação 

  

 A partir do relato dos enfermeiros foi possível identificar a existência de uma 

falha na formação desses profissionais para atuação no contexto de reabilitação.   

 

Quando eu vim para cá, eu não tinha nenhuma experiência com reabilitação, 
eu não sabia nem o que era o centro de reabilitação. (E.6) 
 
Na parte da graduação a gente nunca teve esse contato com os pacientes 
em reabilitação. É tanto que, o centro de reabilitação infantil e adulto não é 
um campo de estágio. Eu não vejo aqui a parte de enfermagem de nenhuma 
instituição, seja pública ou privada, aproveitando, se apoderando desse 
campo de estágio [...] na parte graduação a gente não vê nem matéria em 
relação a isso, em relação ao que o enfermeiro de reabilitação faz. (E.5) 
 
Antes de eu vir trabalhar aqui, eu nunca tinha visitado o CRI. Não sabia nem 
da existência do CRI, nem muito menos do CRA, que é menos divulgado 
ainda! E na parte de estomia, não tive nenhum conhecimento, assim, nem 
prático. Eu acho que se teve teórico foi muito rapidamente, assim, muito 
pincelado, porque eu não tenho recordação. Eu tive que aprender realmente 
depois que eu vim para cá. (E.7) 
 
Eu tinha pouco conhecimento nessa área, mas não tinha assim, total 
convicção que realmente se atuava [...] não é tanto, que quando eu cheguei 
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aqui, eu vi que isso aqui era um mundo. Mas a gente vê que há um bom 
tempo a enfermagem está expandindo nesse campo. (TE.4) 
 

 

Diante dessa lacuna na formação profissional, acredita-se que esses 

profissionais tiveram dificuldade de desenvolver uma consciência voltada para a 

prática de enfermagem no contexto de reabilitação.  

 
A graduação deveria empenhar mais essa questão da consciência. É 
colocado, mas não é colocado de uma forma mais intensa [...] que a gente 
saiba que está reabilitando. (E.2) 
 
Durante toda a minha vida profissional eu realmente nunca trabalhei com 
reabilitação, nunca tive esse olhar [...] eu não vi na minha formação, não 
desenvolveram esse olhar em mim, eu não consegui desenvolver esse olhar 
em mim. (E.6) 
 
Achei uma questão utópica [...] a gente nunca tinha lidado com essa situação 
da reabilitação. A consciência mesmo [...] quando você chegou aqui 
(pesquisadora) e colocou o que seria o projeto, o estudo, é que a gente 
passou a repensar mais sobre essa situação na reabilitação. (E.2) 

 

 Diante dessa ausência de formação profissional voltada para desenvolvimento 

da consciência de reabilitação, alguns enfermeiros se sentiram despreparados para 

desenvolver ações de reabilitação “[...] cheguei aqui me sentindo totalmente 

despreparada para isso, insegura” (E.6). Diante disso, eles passaram a buscar por 

iniciativa própria, se capacitar para conseguirem desenvolverem seu papel na 

reabilitação.  

 

Eu que tive que procurar mesmo a me capacitar através de manuais que tem 

sobre bexiga neurogênica, intestino neurogênico, e protocolos de diabetes e 

hipertensão. Eu que tive que buscar meios de me capacitar, para me sentir 

segura no atendimento dos pacientes [...] eu que busquei através de pesquisa 

também, de artigos, o que o enfermeiro de reabilitação faz. Aí pegava o que 

um artigo pontuava, pegava o que outro artigo pontuava, e ia pesquisar 

embasamento científico para eu atuar com esses pacientes. (E.5) 

 

Eu comecei a pesquisar, estudar, e tive a oportunidade de passar alguns dias 

com minha colega aqui para ver um pouco da rotina [...] todo dia eu ainda eu 

aprendo, busco muito, porque tenho que buscar, porque também não existe 

muita coisa na literatura, pelo menos assim, eu não encontrei, achei uma área 

bem pobre ainda [...] (E.6) 

 

[...] inclusive, logo no início, que é quando a gente está angustiado por não 

ter a informação né? Eu procurei muito a residência, e na época, eu só 

encontrei em São Paulo, que acho que não está tendo mais a capacitação 

em estomia. E no nosso Estado, não tem! Tem uma especialização em 

dermatologia que tem um módulo muito pequeno, de atuação do enfermeiro 
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com estomizado, mas eu vi a grade e achei que não atendia a profundidade 

que eu precisava. (E.7) 

 

 A partir dessas falas, se identificou que a procura pela capacitação se deu a 

partir do estudo individualizado, por meio do embasamento de artigos científicos, 

manuais, materiais disponibilizados de forma eletrônica. As enfermeiras relataram a 

pouca existência de materiais informativos quanto a enfermagem em reabilitação. 

Além disso, uma enfermeira relatou a dificuldade de se encontrar especialização na 

área. 

 

5.2.4 Percepção dos Profissionais da Equipe de Saúde sobre a Enfermagem em 

Reabilitação 

  

 A percepção de alguns profissionais da equipe de saúde sobre a Enfermagem 

em Reabilitação perpassa por uma visão prática da enfermagem no contexto de 

reabilitação como foco na prevenção de agravos, cuidado com feridas, administração 

de medicamentos e higiene corporal dos pacientes.  

 
O enfermeiro [...] faz parte de todo o processo de trabalho, de triagem, 
avaliação e acompanhamento [...] de atender os pacientes, orientar como um 
todo [...] elas buscam fazer toda essa parte do histórico do paciente e da 
família [...] elas trabalham muito essa questão de tentar prevenir riscos 
maiores. (PS.9) 
 
Aqui temos um enfermeiro que trabalha no centro com a questão das bolsas 
dos ostomizados [...] que atende os pacientes adultos que são hipertensos, 
diabéticos, com sequela de AVC, Parkinson, Alzheimer. [...] paciente com 
falta de higiene [...] muitos chegam com escabiose, piolho [...] muita coisa tem 
a ver com a orientação. Então, talvez, a enfermagem atuasse muito mais na 
orientação na parte preventiva do que na reabilitação. (PS.13) 
 
A gente encaminha em uma situação de higiene. Eu não tinha coragem de 
dizer que precisava e a enfermagem me auxiliou muito [...] ela deu 
orientações a mãe do paciente que tinha piolho. (PS.11) 
 
 

 Apesar de alguns profissionais terem alguma compreensão do papel da equipe 

de enfermagem em reabilitação, ao serem questionados sobre isso, se verificou uma 

demora para formulação de uma resposta. Isso, pode refletir que o papel da 

enfermagem na reabilitação pode não estar claro para alguns membros da equipe de 

saúde. 
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Salienta-se que também existiu profissionais que não compreendiam ou não 

conseguiam enxergar o papel ou a função da equipe de enfermagem em reabilitação: 

“Não visualizo a enfermagem atuando na reabilitação. Tenho dificuldade de visualizar 

a reabilitação no contexto hospitalar. Para mim, esse conceito está ligado a 

fisioterapia”. (PS.2) 

Apesar da atuação no contexto de reabilitação, alguns membros da equipe de 

enfermagem visualizavam o seu papel na reabilitação como uma função de 

bastidores: “O enfermeiro que atua na reabilitação neurológica, e na reabilitação com 

amputados, eu acho que ainda é uma função de bastidores, que não atua diretamente, 

que o paciente, a sociedade não visualiza diretamente.” (E.7).  

Um técnico de enfermagem relatou uma função coadjuvante do enfermeiro no 

processo de reabilitação: “O enfermeiro fica sempre nos bastidores, é coadjuvante! 

Mas ele só percebe que precisa dos cuidados do enfermeiro quando se depara com 

o paciente que tem ostomia, que tem uma sonda, que tem curativo.” (TE.4) 

 Pelo relato de uma enfermeira, pode-se perceber a pouca valorização da 

importância do trabalho da equipe de enfermagem no processo de reabilitação físico-

motora pelos pacientes e sociedade. 

 
A fisioterapia é o carro chefe, com certeza! A gente ver isso também com os 
pacientes. Terapia ocupacional também, mas é muito mais fisioterapia. Tanto 
é que, quando a fisioterapeuta, por exemplo, está de férias ou está de licença, 
o paciente não vem só para a consulta de enfermagem, ou não vem só para 
a consulta com a psicóloga, ou com a consulta com a nutricionista. É como 
se fosse um complementar, ah eu já estou aqui então eu vou! (E.7) 

 

 Entretanto, um enfermeiro conseguiu visualizar o reconhecimento e a 

valorização da equipe de enfermagem em reabilitação pelas pessoas estomizadas e 

pelos outros profissionais da equipe de saúde. 

 
Olha, dentro do setor de estomias, eu visualizo (valorização profissional)! 
Porque os pacientes eles veem a enfermagem como se fosse a salvação! 
Como é um conhecimento que infelizmente ainda está muito restrito, o 
cuidado com estomia, a estomaterapia ainda é um conhecimento muito 
específico, mesmo dentro da área de enfermagem, então quando a gente 
direciona o cuidado, quando a gente ensina, quando a gente indica a troca 
de dispositivo, porque aquele dispositivo não está sendo adequado, está 
tendo algum problema, então os pacientes e os outros profissionais 
visualizam isso, porque é como se fosse um conhecimento oculto. (E.7) 
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5.2.5 Funções da Equipe de Saúde no Contexto de Reabilitação 

 

 Para definição conceitual da Enfermagem em Reabilitação foi necessário a 

definição dos limites da atuação dos profissionais atuantes no contexto de 

reabilitação. Para isso, buscou-se a realização de entrevistas com diferentes 

profissionais, nos diferentes cenários investigados, para indagação quanto a função 

desempenhada no processo de reabilitação.  

O Quadro 3 apresenta a definição da função dos profissionais da equipe de 

saúde no processo de reabilitação. 

 
Quadro 3 – Função dos profissionais da equipe de saúde no processo de reabilitação, 
relatados no estudo, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

(continua) 

PROFISSIONAL ATUAÇÃO NA REABILITAÇÃO 

Assistente Social 

“A nossa matéria de trabalho seria mesmo a questão do direito 
social. Trabalhamos muito com a orientação da família quanto 
ao caminho para dar entrada no benefício assistencial, a 
buscar os seus direitos sociais” (PS.9) 

Cirurgião-Dentista 
“Educação em saúde para saúde bucal. Reabilitação oral” 
(PS.16) 

Profissional de 
Educação Física 

“Dentro os elementos do esporte, trabalha a parte de 
aprendizagem motora, desenvolvimento motor, aprendizado 
do movimento em si.” (PS.4) 

Fisioterapeuta 

“Treino para desenvolvimento motor, fortalecer a 
musculatura.” (PS.5). “Treino para estimular a musculatura, 
estimular a inervação, a força muscular [...] para o paciente 
conseguir andar, sentar, segurar um copo para se alimentar.” 
(PS.8) “Treino para aquisição motora.” (PS.7) “Exercícios para 
aquisição da funcionalidade. Função de rolar, sentar, levantar, 
caminhar.” (PS.6) “Prescrição de prótese, entrega da prótese, 
ver se ela está adaptada direitinho.” (PS.8) 

Fonoaudiólogo 
“Estimulação da linguagem, treino para função de mastigação, 
deglutição, sucção. Avaliação audiológica.” (PS.11) 

Médico 
“Diagnóstico clínico e terapia medicamentosa” (PS.2) 
“Educação em saúde e farmacoterapia” (PS.17) 

Nutricionista 
“Ajustar a dieta para sanar as carências nutricionais. Organizar 
a dieta para emagrecer ou engordar, buscando o equilíbrio, a 
homeostase a partir da dieta.” (PS.10) 

Psicóloga 

“Auxiliar no processo de reabilitação, para que o paciente e a 
família possam vivenciar com menos impacto emocional os 
processos de mudança e adaptação decorrentes do 
adoecimento.” (PS.14) 
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Quadro 3 – Função dos profissionais da equipe de saúde no processo de reabilitação, 

relatados no estudo, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Terapeuta 
Ocupacional 

“Tudo que é diário. Atividade de vida diária voltada para a 
aplicabilidade no dia-a-dia. Treino para realização das 
atividades de vida diária - escovar os dentes, se alimentar, 
vestir e despir, se locomover sozinho” (PS.13) 

Equipe de 
Enfermagem 

Cuidado compensatório e ensino para o desempenho das 
seguintes atividades de vida: alimentação, eliminação vesical 
e intestinal, higiene corporal e higiene íntima, mobilização, 
vestir e despir, controlar a temperatura do corpo, administrar 
medicamentos; cuidar de feridas; educação em saúde sobre a 
doença, tratamento e autocuidado; gestão do cuidado; suporte 
emocional. 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase de Campo.  

 

Salienta-se que a competência da equipe de enfermagem no processo de 

reabilitação foi definida mediante os dados observacionais e as entrevistas realizadas 

com os diversos profissionais de saúde. Observou-se que as algumas atividades de 

vida também são objetos de trabalho de outros membros da equipe de saúde no 

processo de reabilitação.  

 

5.3  Desenvolvimento do Conceito: Enfermagem em Reabilitação no Brasil 

 

Os resultados da Fase Analítica correspondem à interface entre os 

antecedentes, atributos e consequentes identificados nas Fases Teórica e Fase de 

Campo. Desse modo, esta fase compreende a construção do produto final, a 

finalização da definição do conceito Enfermagem em Reabilitação. 

O Quadro 4, apresenta os elementos essenciais de definição do conceito em 

estudo encontrados na Fase Teórica e na Fase de Campo. Os antecedentes foram 

destacados na cor verde, os atributos na cor azul, e os consequentes na cor vermelho. 

As diferenças encontradas a partir da interseção dos achados da Fase Teórica e a 

Fase de Campo estão destacados na cor preta. 
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Quadro 4 – Elementos essenciais de definição do conceito em estudo encontrados 

na Fase Teórica e na Fase de Campo, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
FASE ANALÍTICA 

Fase Teórica Fase de Campo 

ANTECEDENTES 
- Incapacidade ou dificuldade para 
realização de atividades de vida; 
- Feridas; 
- Crescimento e desenvolvimento 
atrasados; 
- Interações e relações sociais e/ou 
familiares comprometidas; 
 

ANTECEDENTES 
- Incapacidade ou dificuldade para 
realização de atividades de vida; 
- Feridas; 

- Crescimento e desenvolvimento 
atrasado; 
- Enfrentamento ineficaz 

- Controle ineficaz da saúde. 

ATRIBUTOS 

- Ensino para o desempenho das 
atividades de vida; 
- Educação em saúde ao paciente e/ou a 
família sobre a doença, tratamento e 
autocuidado; 

ATRIBUTOS 

- Ensino para o desempenho das 
atividades de vida; 
- Educação em saúde ao paciente e 
e/ou a família sobre a doença, 
tratamento e autocuidado; 

- Cuidado compensatório às pessoas com 
dependência em uma ou mais atividades 
de vida; 
- Identificação das condições de saúde e 
dependência para realização das 
atividades de vida; 
- Gestão do cuidado; 
- Suporte emocional para auxílio no 
desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento e adaptação. 
 
CONSEQUENTES 

- Independência para realização das 
atividades de vida; 
- Prevenção de complicações; 
- Promoção da qualidade de vida; 
- Adaptação a uma nova situação de vida; 
- Regressão da área de lesão de pele; 
- Adesão ao tratamento; 
- Reinserção social e familiar; 
- Autonomia para gerir sua vida; 
- Cidadania 

- Cuidado compensatório às pessoas 
com dependência em uma ou mais 
atividades de vida; 
- Identificação das condições de saúde 
e dependência para realização das 
atividades de vida; 
- Gestão do cuidado; 
 
 
 
 
CONSEQUENTES 

- Independência para realização das 
atividades de vida; 
- Prevenção de complicações; 
- Promoção da qualidade de vida; 
- Adaptação a uma nova situação de 
vida; 
- Regressão da área de lesão de pele; 
- Adesão ao tratamento; 
 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Analítica.  

 

 É possível observar, a partir do Quadro 4, que um antecedente, um atributo e 

três consequentes delineados na Fase Teórica não foram observados na Fase de 

Campo. Acredita-se que essas divergências podem ter sido originadas devido as 

características das pessoas observadas nos cenários escolhidos, que não 
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demandaram antecedentes, atributos e consequentes relacionados à reabilitação 

psicossocial.  

Verificou-se também, que dois antecedentes encontrados na Fase de Campo 

não foram identificados na Fase Teórica. Essa divergência pode ter ocorrido devido 

omissões nas análises dos manuscritos da fase teórica. 

Diante disso, julgou-se pertinentes todos os antecedentes, atributos e 

consequentes apreciados na Fase Teoria e Fase de Campo. Portanto, todos foram 

considerados para desenvolvimento do conceito Enfermagem em Reabilitação no 

Brasil (Quadro 5). 

 
Quadro 5 – Definição conceitual e operacional para o conceito Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
Definição Conceitual e Operacional para Enfermagem em Reabilitação 

no Brasil 

Definição conceitual:  
Enfermagem em reabilitação é uma prática educativa, de cuidado, de gestão, 
e de suporte emocional desenvolvida pela equipe de enfermagem, às pessoas 
com incapacidade ou dificuldade para realização de atividades de vida, com 
feridas, com crescimento e desenvolvimento atrasados, com enfrentamento 
ineficaz e/ou controle ineficaz da saúde. Essa prática ocorre a partir de uma 
assistência sistematizada, envolve o indivíduo e a família, e pode ter como 
consequência a promoção da independência para as atividades de vida, 
prevenção de complicações, reinserção social e familiar, qualidade de vida, 
autonomia para gerir sua vida, regressão da área de lesão de pele, adesão ao 
tratamento, adaptação a uma nova situação de vida e/ou cidadania. 

Definição operacional: A partir da consulta de enfermagem, o enfermeiro 
avalia as condições de saúde do indivíduo e a dependência para realização de 
uma ou mais atividades de vida e determina as modalidades de suporte 
(educação em saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado; ensino para 
o desempenho das atividades de vida; cuidado compensatório; gestão do 
cuidado; ou suporte emocional), e intervém com o auxílio da equipe de 
enfermagem. 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Analítica. 

 

Foi possível verificar nas observações das consultas do enfermeiro e da prática 

da equipe de enfermagem nos cenários de campo investigados, que a definição 

operacional formulada na Fase Teórica para o conceito Enfermagem em Reabilitação 

se concretizava na prática do enfermeiro. Entretanto, não incluía as ações 

desempenhadas pelos técnicos de enfermagem no cuidado às pessoas com 

necessidades de reabilitação. 
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Portanto, o conceito operacional foi modificado, o acréscimo da atuação dos 

técnicos de enfermagem nas intervenções de cuidados. Além disso, o instrumento 

elaborado na Fase Teórica foi reformulado (Apêndice R) para torná-lo mais 

operacional. Esse instrumento foi analisado positivamente por oito membros do grupo 

de pesquisa “Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem” e 

por duas enfermeiras atuantes no CER.  

Destaca-se que, esse instrumento deverá ser validado e a sua aplicabilidade 

avaliada em pesquisas futuras, para poder ser utilizado com segurança pelos 

enfermeiros para a prática na reabilitação. Contudo, destaca-se o potencial de 

aplicabilidade desse instrumento. 

 Um esquema representativo foi construído, com base no modelo teórico de 

Roper-Logan-Tierney (1996), para apresentar as inter-relações entre os 

antecedentes, atributos e consequentes do conceito desenvolvido da Enfermagem em 

Reabilitação no Brasil (Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 
 

Figura 9 – Diagrama que apresenta as inter-relações entre os antecedentes, atributos 

e consequentes do conceito desenvolvido da Enfermagem em Reabilitação no Brasil, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
 

 
 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Analítica. 

 

Uma definição conceitual foi elaborada pelo pesquisador para os elementos 

que compõem o conceito Enfermagem em Reabilitação, representados no diagrama 

acima (Quadro 6).   
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Quadro 6 – Definições conceituais para os elementos que compõem o conceito 

Enfermagem em Reabilitação no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(continua) 

Definições conceituais para os elementos que compõem o conceito da Enfermagem 
em Reabilitação no Brasil 

ELEMENTOS GERAIS 
Ciclo de Vida: A enfermagem em reabilitação é desenvolvida com pessoas de todas as 

idades, em qualquer fase da vida, desde o nascimento até a morte. 

Pessoas: Seres humanos em situações de desvio da saúde, deficiências ou com atraso 

nas etapas de crescimento e desenvolvimento, com capacidade para desempenhar ou 
completar as atividades de vida menor que as do que as exigidas para a manutenção da 
saúde. 

Família: Pessoas com vínculo familiar ou vínculo afetivo ou contratual, que participam do 

processo de reabilitação, compensando o desempenho das atividades de vida e 
participando da tomada de decisões em nome do indivíduo,  

Fatores biológicos: Se referem às doenças e/ou traumas que afetam as pessoas e as 

famílias e causam disfunções físicas e ou psíquicas que antecedem a enfermagem em 
reabilitação no Brasil. 

Fatores Psicológicos: Se referem aos comprometimentos mentais, intelectuais e/ou 

emocionais que afetam as pessoas e as famílias e causam dependência nas atividades de 
vida ou afetam as relações sociais e/ou familiares, aspectos que predispõem a enfermagem 
em reabilitação no Brasil. 

ANTECEDENTES 

- Incapacidade ou dificuldade para realização de atividades de vida: Capacidade 

prejudicada para desempenhar ou completar as diferentes atividades de vida de forma 
independente. 

- Feridas: Dano em tecido tegumentar, que pode comprometer a saúde. 

- Crescimento e desenvolvimento atrasados: indivíduo que ainda não atingiu os 

parâmetros de peso, estatura e/ou desenvolvimento motor, físico e/ou cognitivo esperados 
para a sua idade. 

- Interações e relações sociais e/ou familiares comprometidas: Ruptura no 

relacionamento ente duas ou mais pessoas no interior de um grupo social e/ou familiar. 

- Enfrentamento ineficaz: Incapacidade para lidar com uma situação, ou evento 
estressante e desenvolver um comportamento adaptativo.  

- Controle ineficaz da saúde: Padrão de seguimento do regime terapêutico para 

tratamento de doenças e suas sequelas de maneira insatisfatória para alcançar metas 
específicas de saúde (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

ATRIBUTOS 

- Ensino para o desempenho das atividades de vida: Preparo da pessoa e/ou a família, 

por meio de treinamento e supervisão, para o desempenho das atividades de vida 
independente do cuidado da enfermagem e com segurança 

- Educação em saúde ao paciente e/ou a família sobre a doença, tratamento e 
autocuidado: Processo realizado por meio de demonstrações e orientações individuais ou 

em grupo, que aumenta o conhecimento e a aquisição de habilidades que influenciam as 
atitudes do indivíduo e/ou  da família  para que mantenha o controle adequado da saúde, 
tratamento e autocuidado. 

- Cuidado compensatório às pessoas com dependência em uma ou mais atividades 
de vida: Medidas de suporte executadas pela equipe de enfermagem para fornecer 
condições para a manutenção da vida, de saúde física e psíquica e para manter a 
integridade do funcionamento e desenvolvimento humano de pessoas com a capacidade 
diminuida para se autocuidar. 
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Quadro 6 – Definições conceituais para os elementos que compõem o conceito 

Enfermagem em Reabilitação no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
(conclusão) 

Definições conceituais para os elementos que compõem o conceito da Enfermagem 
em Reabilitação no Brasil 

ATRIBUTOS 
- Identificação das condições de saúde e dependência para realização das atividades 
de vida: Coleta de informações subjetivas e objetivas, e análise da história do indivíduo 

para reconhecer as circunstâncias de saúde e de adoecimento do indivíduo e a sua 
capacidade para desenvolver as atividades de vida. 
- Gestão do cuidado: Obtenção e direcionamento de materiais, recursos humanos 

capacitados e tecnologias adaptativas, que assegurem o desenvolvimento das atividades 
de vida pelos indivíduos e/ou familiares, bem como a percepção da necessidade de 
encaminhamento dos indivíduos a outros profissionais ou serviços de saúde quando as 
demandas de saúde ultrapassam a competência da equipe de enfermagem pra intervir. 

- Suporte emocional: Oferecimento de segurança, aceitação e encorajamento ao indivíduo 

durante períodos de estresse, por meio do auxílio no desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento e adaptação (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

CONSEQUENTES 

- Independência para realização das atividades de vida: Capacidade de desempenhar 

as tarefas de cuidados pessoais de forma independente, ou com auxílio de acessórios. 
- Prevenção de complicações: Impossibilitar a ocorrência de eventos ou situações 

potenciais relacionados às atividades de vida, que comprometa a integridade física, mental 
e social das pessoas em reabilitação.  

- Promoção da qualidade de vida: Satisfação das necessidades materiais,  bem-estar 
físico, as possibilidades de desenvolvimento, a integração social. 

- Adaptação a uma nova situação de vida: Resposta da adaptação psicossocial de um 

indivíduo a uma mudança de vida importante ou a um desvio funcional significativo. 

- Regressão da área de lesão de pele: Extensão de regeneração de tecidos em uma ferida 
aberta. 

- Adesão ao tratamento: Ação auto iniciada de seguimento do regime terapêutico para 

alcançar metas específicas de saúde. 

- Reinserção social e familiar: Reconstrução das perdas no contexto da exclusão social 
que marca as situações de dependência. 

- Autonomia para gerir sua vida: liberdade de escolha e de ação e controle sobre a própria 
vida e não somente a independência para a realização de atividades. (SCHOELLER et al, 
2014). 

- Cidadania: conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente 

da vida e do governo de seu povo. A pessoa que não tem cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade 
dentro do grupo social (BARROS; CLARO, 2011). 

Fonte: A autora (2019); dados da Fase Analítica. 

 

Para clarificar o conceito em estudo buscou-se descrever um caso modelo, que 

reflete absolutamente a instância do conceito.  
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 Caso modelo 
 

Diana, 34 anos, enfermeira, trabalha em uma enfermaria clínica de um hospital geral. 

No decorrer do plantão, admitiu uma pessoa proveniente da unidade de terapia 

intensiva (UTI), de 42 anos, masculino, com lesão medular completa ao nível T6. 

Durante a consulta de enfermagem, o questionou sobre as condições de saúde, 

dependência para realização das atividades de vida e mecanismos de suporte para 

enfrentamento das mudanças de vida. Verificou os sinais vitais, realizou exame físico, 

dando especial atenção ao seguimento neurológico, muscular, geniturinário, 

gastrointestinal e tegumentar. Identificou que a pessoa apresentava paraplegia, 

estava restrito ao leito, uma lesão por pressão de 5 cm em região sacra, categoria 2, 

fazia uso de sonda vesical de demora (SVD), estava constipado há três dias, tomava 

banho no leito, apresentava dependência para higiene corporal, para vestir e calçar. 

Traçou o seguinte plano de cuidados: 1) Ensinar ao indivíduo, por meio de 

demonstrações, treinamento e supervisão, quanto a mudança de decúbito no leito, a 

transferência do leito para cadeira de rodas e cadeira de banho, transferência da 

cadeira de rodas para a cadeira de banho. 2) Orientar o indivíduo sobre a importância 

da mudança de decúbito para prevenção de lesões por pressão e para alívio da 

pressão em região sacra; 3)Orientar o indivíduo e a família a comunicar a equipe a 

necessidade de troca de lençóis na presença de umidade; 4)Realizar troca de 

curativos; 4)Orientar o aumento da ingestão hídrica; 5)Ensinar o indivíduo, por meio 

de demonstrações, treinamento e supervisão, para uso do vaso sanitário e realização 

de massagem abdominal em horários regulares, 30 a 45 minutos após as refeições, 

por cerca de 10 minutos, no sentido horário, obedecendo ao trajeto intestinal, com uso 

de emolientes como óleos e cremes; 6) Comunicar ao médico e a nutricionista a 

constipação, para possíveis intervenções medicamentosa e na dieta; 7) Oferecer 

cuidado compensatório para vestir e calçar, até que o indivíduo esteja totalmente 

capacitado a assumir a responsabilidade por essas atividades.  

 

Ressalta-se que este caso modelo é fictício e contempla os atributos essenciais 

identificados na Fase Teórica e Fase de Campo para o conceito Enfermagem em 

Reabilitação, tais como: identificação das condições de saúde e dependência para 

realização das atividades de vida (realização da anamnese e exame físico); ensino 

para o desempenho das atividades de vida independente (mobilizando e eliminando); 

educação em saúde o indivíduo e/ou a família sobre a doença, tratamento e 

autocuidado (mudança de decúbito, aumento da ingestão hídrica, troca de lençóis);  

cuidado compensatório (vestir e calçar); gestão do cuidado (comunicação para 

avaliação por outros profissionais). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Desenvolver o conceito Enfermagem em Reabilitação para o contexto brasileiro 

foi um processo complexo. Na concepção do projeto, não se esperava encontrar a 

grande quantidade de estudos selecionados na Fase Teórica, apesar de conjecturar, 

que essas publicações não iriam apresentar definições explícitas para o fenômeno 

investigado.  Assim como, foi difícil observar em campo alguns atributos definidos na 

Fase Teórica, uma vez que, alguns enfermeiros não detinham consciência da 

importância da sua atuação no âmbito da reabilitação.  

 Na primeira fase do estudo, a Fase Teórica, foram analisados 120 estudos 

publicados em formato de artigos, teses e dissertações, desde o ano de 1975, em 

periódicos predominantemente da área de enfermagem, a maioria em revistas com 

Qualis A. Este fato exprime qualidade aos estudos incluídos, apesar de não se ter 

avaliado o rigor metodológico dos manuscritos selecionados, uma vez que não era 

exigido pelo referencial metodológico adotado (ARKSEY; O’MALLEY, 2005). 

Destaca-se, entre esses periódicos, a importância da REBEn para a divulgação 

desse conceito na comunidade científica nacional. Essa revista, criada em 1932 pela 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), publicou o estudo mais antigo, 

encontrado na presente revisão, que utilizou o termo Enfermagem em Reabilitação 

(CAMARGO, 1975). Ademais, foi a revista que difundiu os primeiros subsídios para 

as atividades do enfermeiro de reabilitação no país (COMARU et al, 1980).  

Verificou-se também, que a maioria dos estudos selecionados foram 

desenvolvidos na região Sudeste do país, especialmente no Estado de São Paulo, 

com a expressão de um crescente número de estudos ao longo das décadas. Desse 

modo, acredita-se que a Enfermagem em Reabilitação pode ser mais concretizada 

nessa região do país.  

Contudo, constatou-se que nenhuma pesquisa realizada na região Norte foi 

incluída na Scoping Review. Desse modo, evidencia-se uma lacuna de conhecimento 

acerca dessa temática nessa região. Há de se considerar, portanto, que o conceito 

ora desenvolvido, pode não ser representativo das realidades práticas dos 

enfermeiros nessa região, haja vista, não se conhece a influência das diversas 
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características geográficas, populacionais e das práticas da equipe de enfermagem 

do Norte do Brasil, no conceito estudado.  

Vislumbra-se, desse modo, a necessidade de investimento de estudos na 

região Norte acerca da Enfermagem em Reabilitação, com vistas a colaborar com o 

estado da arte do fenômeno investigado. 

A análise dos artigos que integram a Scoping Review revelou que a origem do 

conceito é datada da década de 1970 (CAMARGO, 1975; COMARÚ et al, 1980; 

SOUZA; FARO, 2011). Alguns acontecimentos no país, especialmente quanto ao 

perfil de adoecimento populacional, contribuíram para o desenvolvimento dele ao 

longo do tempo, os quais serão discutidos a seguir. 

Um dos fatos percussores da origem do conceito enfermagem em reabilitação, 

foi a participação de 67 enfermeiras pioneiras do exército no Batalhão da Saúde da 

Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a II Guerra Mundial, com o objetivo 

cuidar dos brasileiros feridos na guerra (BERNARDES; LOPES; SANTOS, 2005).  

Além disso, as ações de combate e prevenção de doenças infecciosas e 

parasitárias resultaram, a partir da década de 1940, na queda da mortalidade no país. 

Tais ações associadas às medidas de conservação da vida resultaram também no 

aumento da expectativa de vida da população em 22 anos entre os anos de 1930 e 

1960. E, com isso, a partir da década de 1950 observou-se o aumento de doenças 

crônicas incapacitantes no Brasil, devido a causas externas, doenças no aparelho 

circulatório e neoplasias (RIBEIRO, 2014). 

Desse modo, constatou-se no país um aumento progressivo de pessoas com 

sequelas dessas e de outras doenças que prejudicavam a funcionalidade e impediam 

ou dificultavam a independência para a realização das atividades de vida (COMARÚ 

et al, 1980). 

Nessa conjuntura, em 1950 há a criação de centros reabilitadores no Brasil, 

como o Centro Piloto de Reabilitação do Serviço Social da Industria (SESI), e a 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), localizados em São Paulo 

(SOUZA; FARO, 2011). A primeira prestava atendimento de reabilitação aos 

funcionários de empresas beneficiárias, e a segunda as crianças e adolescentes com 

deficiência física. 

Mas foi na década de 1970, Década da Reabilitação decretada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (1970-1980), que o conceito “Enfermagem em 
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Reabilitação” é originado no Brasil. Especificamente no ano de 1975, foi publicado o 

estudo mais antigo, encontrado na presente revisão, para descrever a prática de 

cuidado dos enfermeiros com foco na reabilitação às pessoas que sofreram um 

acidente vascular encefálico (AVE) (CAMARGO, 1975).  

A expressão utilizada nesse artigo para descrever a prática de cuidado do 

enfermeiro com foco na reabilitação física foi “Enfermagem em Reabilitação”. Esse 

termo foi caracterizado por ações do enfermeiro, no ambiente hospitalar, voltadas para 

evitar o agravamento das condições físicas de pessoas com sequelas de um AVE e 

auxiliar na reintegração social (CAMARGO, 1975).  

As ações de enfermagem em reabilitação física descritas no artigo incluíam a 

correção da postura do paciente no leito para evitar o aparecimento de deformidades; 

mudança de decúbito para evitar o aparecimento de lesões por pressão; assistência 

no processo de mastigação e deglutição, a partir do ensino e supervisão; assistência 

na eliminação vesical e intestinal, buscando proporcionar padrões regulares de 

eliminação e evitar incontinência, constipação e impactação; auxílio para 

comunicação verbal; posicionamento no leito; tornar o paciente capaz de realizar 

diversas ações sem auxílio, ou com o mínimo de ajuda, como por exemplo: se 

movimentar no leito, sentar, se transferir para a cadeira de rodas, fazer a higiene 

corporal, vestir-se e alimentar-se (CAMARGO, 1975). 

Segundo Camargo (1975), o cuidado era desenvolvido com auxílio de 

tecnologias de baixo custo, como travesseiros, coxins, rolos e medicamentos.  

Ainda nessa década, ocorre a divulgação de trabalhos no XXIX Congresso 

Brasileiro de Enfermagem (CBEn) sobre a necessidade e importância de atividades 

de reabilitação global de pessoas com limitações físicas no Brasil (COMARÚ et al, 

1980). 

Esses trabalhos serviram de subsídio para delimitação e divulgação das 

atribuições do enfermeiro de reabilitação no Brasil na REBEn em 1980, assim como 

para o envio das atribuições desse profissional ao Ministério do Trabalho para serem 

inseridas na Classificação Brasileira de Ocupações como atividades do “Enfermeiro(a) 

de Reabilitação” (COMARÚ et al, 1980). 

Segundo Comarú et al (1980), as atividades dos enfermeiros na equipe 

multiprofissional de reabilitação eram, dentre outras, as de cuidar, orientar, ensinar, 

treinar e supervisionar às pessoas com dependência para realização do as atividades 
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de vida e seus familiares, para que aqueles pudessem realizar as atividades de vida 

sozinhos ou com o mínimo de auxílio. E, assim, proporcionar a reintegração social e 

fortalecer a autoimagem dessas pessoas (COMARÚ et al, 1980). 

Salienta-se que as atividades de vida descritas no manuscrito incluíam o 

cuidado com o banho, cabelos, vestir e despir, calçar e descalçar, unhas, maquiagem, 

tricotomia; seleção, preparo e ingestão de alimentos; reeducação intestinal e vesical; 

lavar, passar, guardar e engraxar objetos de uso pessoal; higienizar e organizar o 

ambiente; mobilização e transferência para cama, cadeira de rodas, cadeira de banho, 

carro, cadeira comum; posicionamento no leito (COMARÚ et al, 1980). 

Desse modo, se observou que a conjuntura de desenvolvimento do conceito 

Enfermagem em Reabilitação no Brasil ocorreu em uma perspectiva de atuação 

profissional voltada para reabilitação físico-motora.  

Entretanto, ainda na década de 1970, ocorreu o Movimento dos Trabalhadores 

de Saúde Mental (MTSM), uma luta pela substituição do modelo manicomial por uma 

rede de atenção integral à saúde mental. Esse movimento deu origem às primeiras 

discussões sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, concretizada na década de 1980 

(CAVALCANTI, 2010). 

Com essa reforma se pode observar uma redução de leitos manicomiais no 

país, a desinstitucionalização, a criação de alternativas de cuidado na comunidade, 

como a criação dos CAPS, e a necessidade de reabilitação psicossocial (BARRETO, 

2019).  

Nesse contexto de reabilitação psicossocial, o trabalho do enfermeiro visava 

oferecer suporte nas necessidades básicas como a alimentação, higiene, sono, lazer, 

convívio, dentre outros, às pessoas com inabilidade para participar ou desempenhar 

um papel social desejável em atividades como o autocuidado, relações sociais, 

trabalho e conduta adequada em situações especificas. Para isso, o enfermeiro 

trabalhava para o aperfeiçoamento da aprendizagem adquirida e apoio em áreas 

deficitárias, até que o paciente pudesse habilitá-la e alcançar autonomia 

(CAVALCANTI, 2010). 

Verificou-se também, que além das atividades de reabilitação físico-motora e 

psicossocial, na década de 1980 e início da década de 1990, a enfermagem em 

reabilitação de amplia para o cuidado de pessoas estomizadas. Entretanto, o conceito 

utilizado pela categoria profissional e comunidade científica nacional e internacional 
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para caracterizar o cuidado do enfermeiro a qualquer tipo de estomia, fístulas, feridas 

e incontinências fecal e urinaria foi a Estomaterapia (GONÇALVES et al, 2018). 

Desse modo, apesar de visualizar a estomaterapia como uma prática de 

enfermagem em reabilitação, acredita-se que o aumento crescente da população de 

estomizados, e o avanço tecnológico na área do cuidado de pele, feridas e fístulas, 

corroboram a necessidade de um enfermeiro especializado nessa área de atuação 

profissional (GONÇALVES et al, 2018).  

Sabe-se, entretanto, que a nível mundial, a origem do conceito Enfermagem 

em Reabilitação é datado a partir dos cuidados de Florence Nightingale, em 1859, aos 

lesionados de guerra (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2015). Diferente do Brasil, em 

vários países, a enfermagem em reabilitação surge como uma especialidade para 

recuperar as capacidades de pessoas com lesões físicas e limitações motoras 

decorrentes de guerras, acidentes de trabalho e epidemias (SOUZA; FARO, 2011).  

Ao analisar as literaturas encontradas, se verificou que diferentes termos foram 

utilizados para descrever a prática de enfermagem como foco na reabilitação. Os 

termos “Enfermagem de Reabilitação” e “Enfermagem em Reabilitação” foram 

frequentemente utilizados para se referirem a especialidade na área de enfermagem. 

Já o termo “Enfermagem na Reabilitação” foi empregado para descrever o papel, a 

função, ou a prática do enfermeiro na reabilitação. Os termos Enfermagem em Saúde 

Mental e Enfermagem Psiquiátrica foram utilizados para se referirem a cuidado do 

enfermeiro no contexto de reabilitação psicossocial. 

Nessa perspectiva, salienta-se que incialmente se tinha concebido o atual 

estudo com a utilização do termo “Enfermagem de Reabilitação”, mas devido a análise 

da origem do conceito no Brasil, se optou pela uniformização e utilização do conceito 

“Enfermagem em Reabilitação”, conforme foi empregado de forma primitiva no 

primeiro estudo encontrado na literatura, e por ter se observado com maior frequência 

na literatura investigada. 

A análise da literatura permitiu identificar que na atualidade o conceito 

enfermagem em reabilitação no Brasil é aplicável a vários contextos de atuação 

profissional do SUS, nos diferentes níveis de complexidade. Esse fato vai ao encontro 

do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da 

Saúde brasileiro, que recomendam que a reabilitação seja praticada de forma 
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contínua, desde a assistência hospitalar até o acompanhamento na comunidade 

(BRASIL, 2015; WHO, 2011).  

Os principais contextos práticos da enfermagem em reabilitação identificados 

na literatura foram os hospitais e os centros de reabilitação, locais que foram 

selecionados como cenários da fase de campo. Entretanto, outras instituições 

emergiram na Fase Teórica como espaços de saúde oportunos para reabilitação, 

como o CAPS, Atenção Primária à Saúde, Hospital-Dia, dentre outros. Assim como, 

locais que não são serviços de saúde, como o domicílio e a ILPI, os quais não 

constituíram cenários de investigação no presente estudo e, portanto, devem ser alvos 

de novas investigações.  

No hospital, o paciente tem a possibilidade de ficar em contato com o cuidado 

de enfermagem, para que possam ser trabalhadas o desenvolvimento de habilidades 

para as atividades de vida independente do cuidado da enfermagem antes da alta 

hospitalar, em uma perspectiva reabilitação para o autocuidado domiciliar.  

O centro de reabilitação se demonstrou ser uma ponte entre o hospital e a 

atenção primária à saúde (APS), que reforçava as ações de educação em saúde e 

ensino para o autocuidado iniciadas no hospital, e desempenhadas no domicílio pelo 

paciente.  

Apesar de se conceber que a APS é também um local importante para a prática 

do enfermeiro na reabilitação, visto que, detém potencial para facilitar o acesso à 

assistência à saúde, valorizar o saber da comunidade e permitir a integração de 

conhecimento a outros equipamentos presentes no território (MALLINSON et al, 

2014), apenas 4,3% dos estudos selecionados foram desenvolvidos nesse local.  

 A revisão da literatura e a pesquisa em campo evidenciaram que a 

Enfermagem em Reabilitação assistia pessoas em todo o ciclo de vida. A luz do 

referencial teórico adotado, essa assistência possuía, dentre outras coisas, a 

finalidade de ajudar os indivíduos a prevenir, aliviar, resolver ou lidar positivamente 

com problemas reais ou potenciais que interferiam o desenvolvimento das atividades 

de vida de forma independente (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1996). 

No ciclo de vida, as crianças vão adquirindo uma independência crescente nos 

primeiros anos de vida. Entretanto, algumas patologias, síndromes ou deficiência 

ocasionam o atraso no crescimento e desenvolvimento e impedem ou dificultam a 

aquisição dessa independência (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1996). 
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Na fase adulta, se espera que a maioria das pessoas sejam independentes. 

Algumas situações, como doenças ou traumas, podem ocasionar uma dependência 

forçada nos adultos, que pode ser temporária e mais bem tolerada, como no caso de 

um pós-cirúrgico. No entanto, em algumas situações patológicas os adultos podem ter 

dependência residual em algumas atividades de vida e, por isso, precisará de tempo 

e apoio para se ajustar e saber lidar com a dependência. Já na velhice, espera-se que 

a perda da independência seja gradual, e não se aplique a todas as atividades de vida 

(ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1996). 

Desse modo, ressalta-se que o atraso no crescimento e desenvolvimento e a 

dependência para as atividades de vida foram definidos como antecedentes do 

conceito enfermagem em reabilitação no Brasil. Já os adoecimentos, deficiências e a 

senilidade foram classificados como fatores biológicos ou psicológicos predisponentes 

desses e de outros antecedentes do conceito.  

As patologias ou a deficiência não foram classificadas como antecedentes, pois 

algumas pessoas no ciclo de vida podem utilizar equipamentos que o auxiliem a serem 

independentes do cuidado da enfermagem. Um paciente com lesão medular, por 

exemplo, poderá ser afetado quanto a mobilidade. Entretanto, se for orientado e 

treinado para o uso da cadeira de rodas, poderá ser independente quanto a essa 

atividade de vida, a partir do auxílio dessa tecnologia e, portanto, não necessitar da 

enfermagem em reabilitação. 

Salienta-se, entretanto, que Roper, Logan e Tierney (1996) descreveram que 

outros fatores ambientais, socioculturais e político-econômicos também poderiam 

influenciar a dependência para as atividades de vida. No contexto da reabilitação, a 

falta de acessibilidade, por exemplo, poderia se constituir como um fator ambiental. 

As crenças culturais e tradições que afetam o comportamento de um indivíduo doente 

poderia ser estabelecido como um fator sociocultural. Assim como, a baixa renda 

familiar poderia consistir em um fator econômico. Contudo, esses fatores não foram 

observados nesse estudo como influenciadores dos antecedentes da enfermagem na 

reabilitação no Brasil e, portanto, não foram incluídos no modelo conceitual 

desenvolvido. 

Desse modo, é importante considerar que o adoecimento causa mudanças 

bruscas na vida do indivíduo. Este passa de um estado de saúde para um estado de 

doença, da independência para a dependência de pessoas ou equipamentos 
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(RIBEIRO; PINTO; REGADAS, 2014). Desse modo, terá que saber lidar com a nova 

situação de vida e encontrar um novo e saudável ponto de equilíbrio.  

A adoção de estratégias de enfrentamento de forma exitosa ocasionará a 

redução dos efeitos negativos ocasionados pelo evento estressor e favorecerá a 

preservação do potencial individual de sobrevivência e de desenvolvimento em seu 

próprio ambiente (VERA, 2012). Entretanto, enfrentar satisfatoriamente um evento 

que tenha ocasionado elevado nível de estresse não é fácil. Desse modo, o indivíduo 

com incapacidade para lidar com uma situação ou evento estressante e desenvolver 

um comportamento adaptativo, consiste um antecedente da enfermagem em 

reabilitação no Brasil. 

Salienta-se, que “enfrentamento ineficaz” é um Diagnóstico de Enfermagem 

(DE) da North American Nursing Diagnosis Association – International (NANDA – I) 

(2018), definido como “padrão de avaliação inválida de estressores, com esforços 

cognitivos e/ou comportamentais, que falha em controlar as demandas relativas ao 

bem-estar”. Apesar do termo utilizado corresponder a um diagnóstico indexado na 

terminologia diagnóstica, a sua definição não corresponde à realidade aplicada ao 

contexto da enfermagem em reabilitação.  

Além do enfrentamento ineficaz, observou-se na pesquisa de campo, que 

vários pacientes apresentaram dificuldade de seguimento do regime terapêutico e, 

portanto, manifestava descompensação clínica, que inviabilizava o seu seguimento 

no processo de reabilitação. Esse fato foi definido como um antecedente da 

enfermagem em reabilitação, definido como controle ineficaz da saúde, um 

diagnóstico da NANDA Internacional. 

A Organização Mundial da Saúde (2003) se preocupa com a adesão ao regime 

terapêutico, tendo em vista a probabilidade de ocorrência de complicações evitáveis, 

aumento dos gastos com a saúde e da morbilidade e mortalidade. A presença de 

complicações pela não adesão ao tratamento foi exemplificado em uma fala de uma 

enfermeira. 

Observou-se também, que a presença de feridas em alguns pacientes que 

participaram da fase de campo. Na equipe multiprofissional de reabilitação, o 

enfermeiro se destacou como o profissional reconhecido pela equipe e pelo usuário 

como responsável por esse cuidado. Desse modo, a presença de dano em tecido 
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tegumentar, que pode comprometer a saúde, foi especificada como antecedente da 

enfermagem em reabilitação. 

Nas observações foi possível constatar que algumas feridas surgiram em 

decorrência da dependência para mobilização, assim como pelo controle ineficaz da 

saúde, como nos casos de pacientes com pé diabético.   

Além dos indivíduos, ficou evidente pelos achados da literatura e dos casos 

observados em campo, que as famílias também são alvos da enfermagem em 

reabilitação. Em algumas situações, as crianças, adultos e idosos podem ter alta 

hospitalar com dependência para desempenho de uma ou mais atividades de vida 

(BRIGOLA et al, 2017; MASCHIO et al, 2019).  

É importante também ponderar que os membros da família passarão também 

por um período de transição situacional para exercício do papel do prestador de 

cuidados no domicílio (RIBEIRO; PINTO; REGADAS, 2014). Por isso, é imprescindível 

que a família seja preparada para o cuidado domiciliar (MISAWA, 2018).   

A dependência para as atividades de vida exige uma demanda de várias horas 

de atenção por dia, muitas vezes desempenhada por um cuidador familiar (BRIGOLA 

et al, 2017). Esta condição, portanto, gera a necessidade de reorganização e 

redimensionamento familiar e de vida, para aprender a conviver com a doença e as 

implicações dela decorrentes (MASCHIO et al, 2019).   

Neste sentido, destaca-se que os cuidadores familiares também necessitam de 

cuidados da enfermagem em reabilitação (RIBEIRO; PINTO; REGADAS, 2014). A 

doença, especialmente a crônica, é sempre um fator estressante que produz efeitos 

no doente e na família (SOUZA et al, 2015). Frequentemente, a responsabilidade 

principal sobre o cuidado do paciente recai sobre um único familiar, o cuidador 

principal, que geralmente possui pouca oportunidade de descanso em sua jornada de 

trabalho (FONSECA; PENNA, 2008).  

Com isso torna-se necessário organizar os serviços e preparar a equipe de 

enfermagem, atuantes no processo de reabilitação, para terem um olhar não só para 

a pessoa com dependência, mas também para a pessoa que cuida. Pois além dos 

problemas físicos e psíquicos, o adoecimento pode ocasionar o comprometimento nas 

interações e relações sociais e/ou familiares. 

Esse antecedente do conceito foi muito frequente nos estudos relacionados a 

reabilitação psicossocial, mas não foi observado na pesquisa de campo. Os pacientes 
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com comprometimento psíquico vivem algumas vezes, com a desvinculação dos laços 

sociais representadas pela exclusão do mercado de trabalho, da família, da cultura e 

da política (VIANNA; BARROS, 2003). 

Diante de tudo isso, a enfermagem em reabilitação deve ser desenvolvida. 

Verificou-se a partir da fase teórica e fase de campo que a enfermagem em 

reabilitação é uma prática sistematizada. Os enfermeiros utilizavam o PE, a consulta 

de enfermagem ou plano de cuidados como instrumentos metodológicos para orientar 

o cuidado profissional.  

Oliveira et al (2016) descreve que a consulta de enfermagem se configura como 

uma importante ferramenta que contribui para conhecer melhor o paciente e 

estabelecer vínculo. Ela é uma atividade estabelecida como obrigatória em todos os 

níveis de assistência à saúde em que ocorra o cuidado profissional de Enfermagem 

(COFEN, 1993). 

De forma preliminar, o enfermeiro pode colher informações detalhadas sobre 

as condições de saúde e o status de dependência e independência para cada 

atividade de vida. Para isso, os enfermeiros devem avaliar o nível de independência 

de uma pessoa em cada uma das atividades de vida e depois planejar a assistência 

de enfermagem (ROPER, LOGAN, TIERNEY, 1996). Salienta-se que essa avaliação 

preliminar é definida como a primeira fase do processo de enfermagem ou da consulta 

de enfermagem (COFEN, 2009). 

Observou na fase de campo, que os enfermeiros utilizavam um instrumento 

favorável para avaliação das condições de saúde do paciente, entretanto, a avaliação 

das atividades de vida não era realizada. Já na Fase teórica, alguns estudos 

apontaram a utilização de instrumentos para avaliação da dependência pelos 

enfermeiros, como a Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) e o Índice 

de Barthel (FARO, 2006; GOMES; SENNA, 2008b; SILVA et al, 2012; MOREIRA, 

2008; OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2011).  

Destaca-se, entretanto, que nenhum desses instrumentos, apesar de contribuir 

para avaliação da dependência para as atividades de vida, não são passiveis de 

representar a enfermagem em reabilitação. Por isso, um instrumento específico para 

mensurar o conceito foi desenvolvido no presente estudo. 
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Além desse atributo, encontrou-se na literatura e na fase de campo, outras 

intervenções de enfermagem que caracterizaram o conceito ora estudado e, 

constituem, portando, os atributos do conceito.  

Conforme discutido, na fase aguda do adoecimento físico e/ou mental, as 

pessoas podem ter dependência residual em algumas atividades de vida e, por isso, 

precisarão de outras pessoas para desempenhar as atividades de vida. No âmbito 

hospitalar, esse cuidado compensatório é realizado pelos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, com auxilio, as vezes do familiar e acompanhante. 

Salienta-se, portanto, que nos casos que os pacientes irão para casa com 

alguma dependência ainda para as atividades de vida, a equipe de enfermagem deve 

não apenas orientar, mas treinar e demonstrar como a família e/ou o cuidador deverá 

realizar esses cuidados quando forem para casa, para que ofereça maior segurança 

e conhecimento (MATOS, 2018).  

O ensino para o desempenho das atividades de vida consistiu, portanto, como 

um atributo essencial da enfermagem em reabilitação. É sabido que a enfermagem 

ensina as mães os cuidados com crianças saudáveis. No contexto da reabilitação é 

necessário ensinar as mães e/ ou os cuidadores os cuidados com crianças e adultos 

especiais, que fazem uso de sonda para alimentação, para eliminações intestinais, 

algumas fazem uso de oxigênio por cateter nasal, possuem estomia, cateteres 

implantáveis, dentre outros. As mães e/ou os cuidadores irão alimentar, higienizar, 

vestir essas crianças no ambiente domiciliar.  

Portanto, além de ensinar como desempenhar um cuidado seguro para 

prevenir a ocorrência de complicações é importante ensinar a identificar complicações 

e agir quando elas ocorrerem. Esses cuidados são complexos e não pertencem ao 

cotidiano das famílias e ao saber oriundo de sua cultura (NEVES; CABRAL, 2009). 

Ademais, esses cuidados são contínuos e a falta de preparo dessas mães pode 

influenciar nas reinternações, aspecto que este que foi relatado por um dos 

enfermeiros do presente estudo. 

Para o ensino desses cuidados, segundo dados da fase de campo, o 

enfermeiro pode realizar treinamentos com o paciente e/ou a família ainda no contexto 

hospitalar, para o ensino das atividades de vida. Após aquisição de habilidades a 

equipe de enfermagem podem supervisionar essas atividades, até que eles se sintam 

seguros para realização de tais atividades. O ensino para o autocuidado 
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instrumentaliza o desenvolvimento de responsabilização do paciente pelo seu 

autocuidado (XAVIER et al, 2017). 

Esse treinamento é importante também, para identificar situações de falta de 

habilidades para execução do cuidado com segurança e, desse modo, outras pessoas 

da família e/ou outro cuidador precisam ser recrutados para o ensino das atividades 

de cuidado. Se isso não for possível, a equipe de enfermagem deve encontrar outra 

maneira para manutenção da saúde do paciente no âmbito do domicilio. 

Além da realização do ensino, ficou evidente na teórica e na fase de campo, 

que um dos atributos essenciais da enfermagem em reabilitação é a educação em 

saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado. Segundo um dos enfermeiros 

participantes do estudo, a enfermagem em reabilitação trabalha mais com a palavra 

do que a realização de procedimentos em si. Estudos apontam que o principal papel 

do enfermeiro na reabilitação é a educação em saúde (LEITE; FARO, 2005; 

ANDRADE; CHIANCA, 2013; LESSMANN et al, 2011). 

Essas ações de educação possuem a finalidade de ajudar os indivíduos e as 

suas famílias a prevenirem, aliviarem ou resolverem problemas reais ou potenciais 

que interferem na manutenção da saúde e o desenvolvimento das atividades de vida 

de forma independente (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1996). 

No desenvolvimento dessas atividades, os enfermeiros podem utilizar materiais 

educativos como vídeo, manuais, materiais ilustrativos, roteiros, folhetos, panfletos 

explicativos (ANDRADE et al, 2010; CAMPOY et al, 2018; PRADO et al, 2017; 

HONÓRIO; SANTOS, 2010; OLIVEIRA, 2006; GOMES; SENNA, 2008b). Assim como 

pelo acompanhamento do paciente pelo telefone (MAZZO et al., 2017).   

Além disso, atividades em grupo se demonstraram na fase de campo como 

importantes para o processo de reabilitação, tanto como um meio para ações de 

educação em saúde, como para apoio e suporte emocional entre os participantes. 

Estudos corroboram com esse achado (ANDRADE et al, 2010; DALLA LANA et al, 

2014; DIOGO, 2000). 

Apesar de não ter observado, na fase de campo, o suporte emocional como um 

atributo da Enfermagem em reabilitação no Brasil, estudos da fase teórica apontaram 

essa atividade como pertencente da prática do enfermeiro na reabilitação. Esse 

suporte tem como objetivo a promoção do desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento e adaptação (NUNES; FONTES; LIMA, 2017; MAURÍCIO et al, 2017). 
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Suporte emocional é uma intervenção da NIC definida como oferecimento de 

segurança, aceitação e encorajamento durante períodos de estresse. Essa 

intervenção inclui como atividades: discutir com o paciente a experiência emocional, 

fazer declarações de apoio ou empatia; abraçar o paciente ou tocá-lo para oferecer 

apoio, oferecer apoio durante as fases de negação, raiva, barganha e aceitação do 

luto, dentre outros (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN; 2010). 

Uma das enfermeiras participantes do estudo, reconhece que precisa intervir 

para auxiliar o paciente não adaptado a nova situação de vida, entretanto, não 

conseguiu identificar no momento, quais intervenções poderia desenvolver como 

enfermeira para auxiliá-lo nesse processo de enfrentamento. Destaca-se, portanto, 

que o suporte emocional se configura como um atributo essencial do conceito, que 

pode ser recrutado nos casos dos pacientes com o antecedente enfrentamento 

ineficaz.  

Outro atributo essencial da enfermagem em reabilitação no Brasil é a gestão 

do cuidado, que se demonstrou indispensável para a continuidade e sucesso do 

processo de reabilitação. Como intervenção integrante a esse atributo, o 

dimensionamento da equipe de enfermagem foi importante para evitar a sobrecarga 

de cuidado e adoecimento, especialmente quando a equipe de enfermagem 

desempenha o cuidado compensatório, como no caso da higiene corporal (PRADO et 

al, 2017). 

O encaminhamento dos pacientes a outros profissionais ou a outros serviços 

de saúde, também constituiu uma intervenção de gestão do cuidado. Alguns 

problemas reais ou potenciais identificados pelo enfermeiro não eram passíveis de 

intervenção desse profissional, diante disso, o encaminhamento a outros profissionais 

foi necessário para continuidade do processo de reabilitação. 

Isso é possível, pois a reabilitação envolve uma equipe multiprofissional com a 

finalidade de prevenir, retardar e compensar a perda de uma função e recuperar, 

melhorar e manter uma função atual (WHO, 2011). Nesse aspecto, cabe destacar, 

que se observou processos distintos envolvendo a inserção do enfermeiro na equipe 

de reabilitação nos diferentes cenários da pesquisa. 

No ambiente hospitalar e no processo de avaliação global foi possível analisar 

que a atuação do enfermeiro ocorreu a partir de uma equipe multidisciplinar, ou seja, 

cada membro da equipe de saúde avaliava o paciente de maneira independente e 
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executava seus planos de tratamento de forma individualizada e encaminhava aos 

outros profissionais quando a necessidade do paciente extrapolava a sua 

competência de cuidado (TAVARES et al, 2012). A própria estrutura física da 

reabilitação infantil predispôs a essa forma de atendimento.  

Na reabilitação adulta observou-se a atuação do enfermeiro no processo de 

reabilitação a partir de uma equipe interdisciplinar, uma vez que se observou que a 

abordagem ao paciente em reabilitação ocorreu entre duas disciplinas 

intencionalmente, a enfermagem e a nutrição. Esses profissionais estabeleceram 

vínculos de atendimento integrado com o objetivo de alcançar um conhecimento mais 

abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado ao paciente e a família 

(SOMMERMAN, 2006). A estrutura física do local também contribuiu para esse 

processo. As salas de atendimento são abertas, com fácil comunicação entre os 

profissionais da equipe. 

Ademais, identificou-se que o enfermeiro, no processo de reabilitação, é o 

responsável pelo gerenciamento de recursos materiais e prescrição de insumos 

relacionados ao cuidado do paciente, como as bolsas de estomia, seringas para 

alimentação dos pacientes por gastrostomia, fraldas descartáveis, sondas para 

cateterismo vesical e aspiração do paciente, dentre outros.  

Percebeu-se portanto, que a partir da prática da equipe de enfermagem às 

pessoas que necessitam de cuidados de reabilitação e suas famílias, foi possível 

alcançar como consequências desse cuidado, a independência dos pacientes e da 

família para realização das atividades de vida, prevenir complicações, promover a 

qualidade de vida, auxiliar o paciente a se adaptar a uma nova situação de vida, 

promover, a partir da realização de curativos, a regressão da área de lesão de pele e 

a adesão ao tratamento.  

Não foi possível observar como consequências da enfermagem em reabilitação 

no brasil, a reinserção social e familiar, a autonomia para gerir a vida e a cidadania. 

Acredita-se que esse fato pode ter ocorrido, pela ausência de observação da 

enfermagem em reabilitação em espaços de reabilitação psicossocial, como o CAPS, 

por exemplo. Esse fato, constituiu, portanto, a limitação do presente estudo. 

Diante dos aspectos discutidos anteriormente, é possível visualizar, portanto, 

que a enfermagem em reabilitação não se trata de uma especialidade, haja vista, 

nenhum enfermeiro participante do estudo detinha especialização em enfermagem 
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em reabilitação, mas desempenhava ações de reabilitação em uma prática. Assim 

como, não se considerou como um processo, mas como uma prática profissional. 

Segundo Kim (2015), não são as ações e as relações de enfermagem, como 

coisas discretas em si, que a tornam uma prática, mas a forma como o enfermeiro as 

une no contexto do paciente, como ser humano que necessita de assistência/cuidados 

e serviços.  

A enfermagem em reabilitação incluiu como atributos essenciais, o cuidar, 

gerenciar, educar e de suporte emocional, aspectos estes que compõem o processo 

de trabalho da enfermagem, visando alcançar as consequências supracitadas. O ser 

humano adoecido e sua família são objetos de seu processo de trabalho. Portanto, 

esse conceito foi caracterizado como uma prática da enfermagem brasileira. 

Salienta-se, entretanto, que essa prática, muitas vezes, ocorreu sem uma 

consciência efetiva quanto a função das ações desempenhadas pelos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem no processo de reabilitação do indivíduo adoecido. Conforme 

relatado por alguns enfermeiros, a ausência de consciência quanto o seu papel no 

processo de reabilitação ocorreu pela ausência de um direcionamento formativo, 

durante a graduação. 

A literatura corrobora com esse achado, ao se identificar iniciativas pontuais, 

de alguns cursos de enfermagem do Brasil, para incluir conteúdos, ao longo das 

disciplinas curriculares, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades 

para discussão do papel do enfermeiro na reabilitação (FARO, 2006; REBOLÇAS et 

al, 2011; SANTOS; SOUZA; OLIVEIRA, 2011; BOUSSO et al, 2000). 

Desse modo, se verifica que os enfermeiros brasileiros se sentem 

despreparados para atuarem na assistência às pessoas com deficiência e 

incapacidades (COURA et al, 2013; FRANÇA et al, 2012; REBOLÇAS et al, 2011; 

FRANÇA; PAGLUICA, 2009). Nos ambientes e contextos da prática, detectam-se 

enfermeiros sem domínio de conhecimentos básicos e específicos para cuidar de 

clientes em processo de reabilitação institucional e domiciliária e não sendo 

valorizados como membro da equipe multiprofissional de reabilitação (MACHADO, 

2012; ANDRADE et al, 2010).  

É importante, portanto, repensar a formação do enfermeiro para o 

desenvolvimento de uma consciência de reabilitação, de modo que as universidades 

não apenas ensinem aos enfermeiros e técnicos de enfermagem a higienizar o 
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paciente, secá-los, escolher suas roupas, vesti-los, mas desenvolva a consciência de 

que eles além de saberem realizar essas técnicas precisam ensinar aos pacientes a 

desenvolverem essas atividades de vida sozinhos.  Desse modo, a enfermagem em 

reabilitação poderá ser mais reconhecida no país. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão  



130 

 

 
 

7 CONCLUSÃO 

 

A utilização do modelo híbrido para desenvolvimento do conceito permitiu 

definir a Enfermagem em reabilitação no Brasil como uma prática de identificação das 

condições de saúde do paciente e das dependências para realização das atividades 

e vida; de ensino e educação em saúde à pessoa e/ou a família sobre a doença, 

tratamento e autocuidado; de cuidado compensatório aos indivíduos com 

dependência; de gestão dos recursos humanos e materiais envolvidos no processo 

de reabilitação; e de suporte emocional. 

 Essa prática é desenvolvida pela equipe de enfermagem, em diversos serviços 

que compõem o SUS, às pessoas com incapacidade ou dificuldade para realização 

de atividades de vida, com feridas, com crescimento e desenvolvimento atrasados; 

enfrentamento ineficaz e/ou controle ineficaz da saúde.  

Ela ocorre a partir de uma assistência sistematizada, por meio da utilização da 

consulta de enfermagem, PE ou planos de cuidados, envolvendo o paciente e a família 

como objetos dessa prática profissional.  

Verificou-se como consequências da enfermagem em reabilitação no Brasil, a 

promoção da independência para as atividades de vida, prevenção de complicações, 

reinserção social e familiar, regressão da área de lesão de pele, qualidade de vida, 

autonomia para gerir sua vida, adesão ao tratamento, adaptação a uma nova situação 

de vida e/ou cidadania. 

É oportuno destacar que esse método também permitiu o desenvolvimento de 

uma definição operacional para a Enfermagem em reabilitação no Brasil e um 

instrumento operacional para o conceito, que poderá ser utilizado pelos enfermeiros 

para desenvolvimento da sua prática no contexto da reabilitação. 

Salienta-se a relevância desse referencial metodológico para desenvolvimento 

de um conceito que surge a partir da realidade. Diferente de outros métodos de 

análises conceituais, o modelo híbrido ofereceu um avanço na forma de análise, na 

medida que acrescentou observações empíricas ao método, que permitiu a 

observação do fenômeno estudado e o desenvolvimento do conceito. Desse modo, 

elementos essenciais de definição e medição do conceito nesse estudo foram 

identificados e outros aperfeiçoados no decorrer da pesquisa de campo e fase 

analítica. 
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A exclusão de artigos indisponíveis na íntegra na fase teórica constituiu uma 

limitação do presente estudo, originado em virtude da restrição financeira para 

execução da pesquisa, tendo em vista, que o projeto foi financiado por recursos 

próprios da pesquisadora. Por esse motivo, limitou-se a aquisição de manuscritos 

pagos nas bases de dados selecionadas.   

Apesar disso, acredita-se que esse estudo contribui para o avanço científico e 

desenvolvimento da ciência da enfermagem, na medida que fornece um arcabouço 

conceitual que poderá ser utilizado para orientar o ensino, a prática e a pesquisa na 

área de enfermagem no contexto da reabilitação.  

Ademais, ele favoreceu o auto aprendizado da pesquisadora sobre a temática 

em estudo e foi um meio que de transformação da realidade, ao suscitar a reflexão de 

enfermeiros e demais profissionais da saúde sobre a importância da atuação da 

equipe de enfermagem no processo de reabilitação hospitalar e em um centro 

especializado em reabilitação. Bem como, contribuiu para desenvolvimento da 

consciência de enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre a necessidade de prática 

assistencial ser desenvolvida com foco na reabilitação da saúde. 

 Para além disso, o estudo favoreceu indiretamente a aquisição da 

independência nas atividades de vida de um paciente que aceitou participar do estudo. 

A presença e fala da pesquisadora em campo, suscitou a reflexão e a ação da equipe 

multiprofissional e da gestão, para a importância e necessidade do desenvolvimento 

de habilidades motoras de um paciente antes da alta hospitalar, com a finalidade de 

proporcionar maior independência dele para as atividades de vida no domicílio.   

Os dados coletados e analisados sugerem que a comunidade acadêmica, 

órgãos e entidades profissionais, repensem o seu papel formador e incluam conteúdos 

que desenvolvam competências e habilidades dos enfermeiros para a atuação no 

contexto de reabilitação, tendo em vista o contexto epidemiológico e demográfico 

brasileiro que suscita cuidados de enfermagem com foco na reabilitação. 

Ademais, é necessário que outros estudos sejam desenvolvidos para verificar 

a influência contextual nos elementos do conceito estudado e, desse modo, 

comparem os achados do presente estudo, com conceitos aplicáveis a outras regiões 

e situações do Brasil e em outros países.  

Por fim, conclui-se que a tese levantada de que o conceito de Enfermagem em 

reabilitação no Brasil é uma prática desenvolvida pela equipe de enfermagem em 
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diversos serviços que compõem o SUS, caracterizada pela identificação das 

condições de saúde do paciente e das dependências para realização das atividades 

e vida; ensino e educação em saúde ao paciente e/ou a família sobre a doença, 

tratamento e autocuidado; cuidado compensatório; gestão dos recursos humanos e 

materiais envolvidos no processo de reabilitação; e de suporte emocional foi 

confirmada.  
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APÊNDICE A - Protocolo Scoping Review 

 
Pesquisa: DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO ENFERMAGEM EM 

REABILITAÇÃO NO BRASIL 

 

PESQUISADORES 

NOME   TITULAÇÃO E-MAIL 

AV1 Dândara Nayara 
Azevêdo Dantas 

Mestre dandara_dantas@hotmail.com 

AV2 Sarah Valentina 
Cruz da Silva 

Estudante de 
Graduação 

sarahvalentinacruzsilva19@gmail.
com 

AV3 Anne Karoline 
Cândido de 

Araújo 

Mestre annearaújoenf@hotmail.com 

 

DEFINIÇÃO DO TÍTULO, OBJETIVO E QUESTÃO DE PESQUISA 

Título  ● Enfermagem em Reabilitação no Brasil: uma Scoping 
Review 

Objetivo ● Mapear os elementos essenciais de definição e 
medição do conceito Enfermagem em Reabilitação no 
Brasil 

Questões de 
Pesquisa 

 Quais os cuidados caracterizam a Enfermagem em 
reabilitação no Brasil? 

Critérios de 
Inclusão 

 Capítulos de livros, teses, dissertações, estudos de pesquisa 
primária, revisões da literatura, cartas, diretrizes, trabalhos 
publicados em anais de eventos, documentos oficiais 
publicados por entidades da classe profissionais (COFEN e 
ABEn), dentre outros. 

 Documentos que descrevam um ou mais dos seguintes 
pontos:  

 A origem da Enfermagem em reabilitação no Brasil; 

 Os contextos nos quais os cuidados de Enfermagem 
para reabilitação são desenvolvidos no Brasil; 

 Os fatores que antecedem a Enfermagem em 
reabilitação no Brasil; 

 As competências/papel/função dos enfermeiros de 
reabilitação no Brasil; 

 As intervenções realizadas pelos enfermeiros com foco 
na reabilitação; 

 Os recursos utilizados pelos enfermeiros para 
prestarem o cuidado com foco na reabilitação; 

 As consequências da Enfermagem em reabilitação no 
Brasil; 

 Medidas e/ou instrumentos que podem ser utilizados 
para mensurar a Enfermagem em reabilitação no Brasil. 

 Textos devem ser publicados por enfermeiros 
brasileiros;  
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Critério de 
Exclusão 

 Documentos indisponíveis na integra, de forma 
impressa ou eletrônica. 

Observação   Não haverá restrição de fontes de informação, nem de 
idiomas que serão considerados para inclusão na revisão. 

 

1º ETAPA: PLANO DE FUNDO 

Pesquisa por protocolos ou revisões sobre a temática 

Bases de 
Dados 

 Cochrane, CINAHL e PubMed. 
 

Descritores  “Rehabilitation” AND “Nursing” OR “Rehabilitation Nursing” 

Estratégia de 
Busca 

 Periodico CAPES  Acesso CAFe  Acesso Remoto via 
café  UFRN  Login e Senha   

 

2º ETAPA: ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

PESQUISA INICIAL EM DOIS BANCOS DE DADOS 

Busca via periódico CAPES: 
● Entrar no site (http://www.periodicos.capes.gov.br/); 
● Acesso via “Acesso remoto via CAFe”; 
● Selecionar a instituição “Universidade Federal do Rio Grande do Norte” 
● Inserir o login e senha utilizado para acesso do sigaa da UFRN; 
● Buscar Bases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
● Pesquisa avançada 

 Usar os Descritores controlados: “Enfermagem” AND “Reabilitação” OR 
“Enfermagem em Reabilitação”. 

 
Extração de Dados: 

 1ª Etapa: Leitura dos títulos e Resumos e seleção documentos 
que atendam os critérios de inclusão e exclusão 

 2ª Etapa: Leitura do título, Resumo, Método, Resultados, 
Discussão e seleção documentos que atendam os critérios de inclusão e 
exclusão 

 3º Etapa: Leitura do documentos na integra e seleção documentos 
que atendam os critérios de inclusão e exclusão 

EXTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Preenchimento de Instrumento (Apêndice B) 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Descrição; 

 Tabelas (frequências e percentuais); 

 Mapa conceitual 

http://www.scielo.org/
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3º ETAPA: ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

REVISÃO CONCOMITANTE A PESQUISA DE CAMPO 

 Uso das palavras-chave e termos de índice identificados nas fontes 
selecionadas na etapa anterior; 

Busca via periódico capes: 

 Entrar no site (http://www.periodicos.capes.gov.br/); 

 Acesso via “Acesso remoto via CAFe”; 

 Selecionar a instituição “Universidade Federal do Rio Grande do Norte” 

 Inserir o login e senha utilizado para acesso do sigaa da UFRN; 

 Buscar base: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); Scopus e Web of Science. 

 Pesquisa avançada (quando possível); 

 Inserir descritores mediante cruzamento: “Descritores incluído em P”, AND 
“Enfermagem em Reabilitação” AND “Brasil”; 
 

Pesquisa na Lista de Referências 
● Pesquisa na lista de referência de todos os relatórios e artigos incluídos 
na revisão para realização de estudos adicionais. 
 
Extração de Dados: 

 1ª Etapa: Leitura dos títulos e Resumos e seleção documentos que 
atendam os critérios de inclusão e exclusão 

 2ª Etapa: Leitura dos título, Resumo, Método, Resultados, Discussão e 
seleção documentos que atendam os critérios de inclusão e exclusão 

 3º Etapa: Leitura do documentos na integra e seleção documentos que 
atendam os critérios de inclusão e exclusão 

EXTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Preenchimento de Instrumento (Apêndice B) 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Descrição conceitual 
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APÊNDICE B -  Instrumento de Coleta de Dados: Scoping Review 

 Instrumento de Extração de dados Scoping Review: Fase Teórica 

CARACTERIZAÇÃO 

Título  

Nome dos autores  

Ano de publicação  

Local de publicação  

Qualis da revista em enfermagem 
(se apropriado) 

 

Palavras-chave  

MÉTODO 

Tipo do estudo (se apropriado)  

Local de desenvolvimento do estudo  

População que o estudo foi 
desenvolvido 

 

RESULTADOS 

Origem da Enfermagem em 
reabilitação?   

 

Como Enfermagem em 
reabilitação da saúde é descrita 
na literatura?  

❏ Reabilitação física 
❏ Reabilitação psicológica 
❏ Reabilitação social 
❏ Outra: _______________________________ 

Quais os contextos a 
Enfermagem em reabilitação da 
saúde se aplica? 

❏ Atenção primária à saúde 
❏ Serviço de reabilitação 
❏ Hospital 
❏ CAPS 
❏ ILPI 
❏ Outro:_______________________________ 

Como a prática de enfermagem 
em reabilitação é desenvolvida? 

❏ Sistematização da Assistência de 
Enfermagem 

❏ Consulta de Enfermagem 
❏ Processo de Enfermagem 
❏ Plano de cuidados 
❏ Outro:  

A prática de enfermagem em 
reabilitação inclui a família? 

❏ Sim 
❏ Não 
❏ Não cita 

A prática de enfermagem em 
reabilitação inclui um cuidado 
multiprofissional? 

❏ Sim 
❏ Não 
❏ Não cita 

Instrumentos/ Recursos para a 
prática de enfermagem em 
reabilitação. 

❏ Cartilhas; 
❏ Manuais; 
❏ Tecnologias assistivas; 
❏ Acompanhamento por telefone; 
❏ Grupos de apoio; 
❏ Sessões de orientação individual 
❏ Sessões de orientação em grupo 
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❏ Demonstração 
❏ Outro 

Finalidade da prática de 
enfermagem em reabilitação é 
desenvolvida? 

❏ Evitar problemas potenciais. Quais?  
❏ Aliviar ou resolver problemas reais. Quais? 
❏ Lidar de maneira positiva com quaisquer 

problemas que não podem ser resolvidos. 
Como?  

Quais palavras ou expressões 
caracterizam a Enfermagem em 
reabilitação?  

 

Quais fatores antecedem a 
Enfermagem em reabilitação?  

❏ Fatores biológicos:  
❏ Fatores psicológicos:  
❏ Fatores socioculturais:  
❏ Fatores ambientais: 
❏ Fatores políticos e econômicos:  

Quais atividades de vida são 
afetadas? 

❏ Mantendo um ambiente seguro, 
❏ Comunicando,  
❏ Respirando,  
❏ Comendo e bebendo,  
❏ Eliminando,  
❏ Limpeza pessoal e vestindo-se,  
❏ Controlando a temperatura do corpo,  
❏ Mobilizando,  
❏ Trabalhando e brincando,  
❏ Expressando a sexualidade,  
❏ Dormindo  
❏ Morrendo 
❏ Outro: 

Quais as consequências da 
Enfermagem em reabilitação da 
saúde?  

❏ Independência 
❏ Autocuidado 
❏ Individualidade 
❏ Outro:  

Como mensurar a Enfermagem 
em reabilitação da saúde? 

 

Quais as semelhanças e os 
extremos na conceituação e uso 
do conceito em todas as 
disciplinas 

 

 
 

Referência Definição 

explícita 

Definição 

implícita 

Exemplos Comentários 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DO CONCEITO NA FASE DE CAMPO 

ATIVIDADES DE VIDA 

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

TEMPO  
* 

AMBIENTE 
** 

ATIVIDADE DA ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO 

0 1 2 3 
 

Sim Não  
Ensino/ 

Orientação 
Apoio/ 

Supervisão 
Demonstração/ 

Treinamento 
Assistência 

Respirando            

Comunicando            

Controlando a temperatura 
do corpo 

   
  

    
 

 

Comendo            

Bebendo            

Preparando os alimentos            

Eliminando (vesicais)            

Eliminando (intestinais)            

Limpeza pessoal (banho)             

Limpeza pessoal (higiene 
íntima)  

   
  

    
 

 

Limpeza pessoal (escovar 
os dentes) 

   
  

    
 

 

Penteando o cabelo            

Barbeando-se/maquiando-
se 

   
  

    
 

 

Vestindo-se            

Calçando 
sapatos/sandálias 

   
  

    
 

 

Cortando as unhas            

Expressando a 
sexualidade 

   
  

    
 

 

Dormindo             

Mobilizando na cama            
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Transferindo-se            

Mobilizando dentro de 
casa/hospital/ambulatório 

   
  

    
 

 

Mobilizando fora de casa            

Trabalhando             

Brincando/Atividade Física            

Tomando medicações            

Mantendo um ambiente 
seguro (higiene e ordem) 

   
  

    
 

 

Lavando roupa            

Passando roupa            

Guardando objetos            

Cuidando dos pertences 
pessoais 

   
  

    
 

 

Fazendo compras            

Usando o telefone            

Controlando o dinheiro 
(pagando contas) 

   
  

    
 

 

Morrendo            

Grau de Dependência: 0 (Independente); 1 (Independente com auxílio de tecnologia assistiva); 2 (Independente com o 
auxílio de pessoas); 3 (Totalmente Dependente); 
*Tempo para desenvolver a atividade de vida 
** Necessidade de adaptação de ambiente para desenvolvimento de atividade de vida: S (Sim); N (Não) 

 
DE Prioritários: 
_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
Metas: 

_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Diário de Campo -  Instrumento para observação participante 

Data: ____/____/____                

Notas Observacionais 

Ambiente 
 

Onde a prática de enfermagem em reabilitação da saúde está 
acontecendo?  

Quais os principais características do ambiente? 

Qual o contexto que a prática de enfermagem em reabilitação da saúde é 
desenvolvido? 

Participante 

Quem está presente nessa prática?  

Quais as características dessa prática? 

Quais os papeis das pessoas envolvidas, especialmente do enfermeiro 
envolvido na reabilitação da saúde? 

Atividades 

O que está acontecendo?  

O que os participantes estão fazendo? 

Que métodos são utilizados para a comunicação? 

Com que frequência as atividades são desenvolvidas? 

Frequência e 
duração 

Quando a atividade começou e terminou?  

Com que frequencia a atividade ocorre? 

Processo Como a prática de enfermagem em reabilitação da saúde ocorre? 

Resultados 
Por que a prática de enfermagem em reabilitação da saúde está 
acontecendo? 

Notas Teóricas 

Definições 
conceituais obtidas 

na literatura 

 Comparação 
com as notas 

observacionais 

 

Definições 
operacionais obtidas 

na literatura 

 Comparação 
com as notas 

observacionais 

 

Notas de Cuidados 

Intervenções 
NIC 

 Plano de ALTA 
 Controle do AMBIENTE: Segurança 
 Controle do AMBIENTE: Preparo do 

Lar  
 Cuidados na AMPUTAÇÃO 
 Facilitação da APRENDIZAGEM 
 Assistência no AUTOCUIDADO 
 Assistência no AUTOCUIDADO: 

Atividades Essenciais da Vida Diária 
 Facilitação da AUTO-

RESPONSABILIDADE 
 Gerenciamento de CASO 
 Controle do COMPORTAMENTO 
 Melhora da COMUNICAÇÃO: Déficit 

da fala 
 Reunião para Avaliação dos 

CUIDADOS MULTIDISCIPLINARES 
 Apoio à Tomada de DECISÃO 
 Terapia para DEGLUTIÇÃO 
 Controle da DOR 
 Precauções contra EMBOLIA 
 Suporte EMOCIONAL 
 Controle de ENERGIA 
 Melhora do ENFRENTAMENTO 
 Redução do ESTRESSE por 

mudança 
 Promoção do EXERCÍCIO: Treino 

para fortalecimento 

 Suporte à FAMILIA 
 Promoção do Envolvimento 

FAMILIAR 
 Melhora da IMAGEM corporal 
 Ensino: INDIVÍDUO 
 Controle INTESTINAL 
 Promoção da MECÂNICA corporal 
 Controle de MDICAMENTOS 
 Treinamento da MEMÓRIA 
 Estabelecimento de METAS mútuas 
 Controle da NEGLIGÊNCIA unilateral 
 Promoção da NORMALIDADE 
 Controle da NUTRIÇÃO 
 POSICIONAMENTO 
 Assistência quanto a RECURSOS 

financeiros 
 Educação para a SAÚDE 
 Aumento da SOCIALIZAÇÃO 
 Cuidados com ÚLCERAS de 

Pressão 
 Prevenção de ÚLCERAS de Pressão 
 Controle da Eliminação URINÁRIA 
 VESTIR 

Atributos   
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Fase Teórica  

Notas do diário 

Acontecimentos  

Impressões  

Sentimentos  

Notas metodológicas 

Como deverão ser 
realizadas as 

próximas 
observações 
participantes? 

 

Notas da entrevista 

Entrevista 
Enfermeiro 

 

Entrevista Equipe  

Entrevista Paciente  

Entrevista Família  

 
 
 
 
 
 
 

  



157 

 

 
 

APÊNDICE E - Instrumento Entrevista Enfermeiros 

 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 
1.1.  Sexo 

 Masculino      Feminino 
1.2.  Idade: ______________________ 

1.3.  Estado Civil 
 Solteiro(a)      Casado(a)      Viúvo(a)    Divorciado(a)    União Estável 
Outro: _______________________ 

1.4.  Escolaridade:  
Graduação     Especialização    Residência    Mestrado    Doutorado 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL 

 
2.1.  Local de trabalho:  Hospital 
2.2.  Tempo de formação profissional: _____________________________ 
2.3.  Tempo de trabalho na instituição: ____________________________ 
2.4.  Horário de trabalho na instituição 

 Matutino     Vespertino     Diurno (Matutino/ Vespertino)     Noturno 
2.5.  Jornada de trabalho semanal na instituição 

 30h/semanais     36h/semanais     40h/semanais     Outro: 
_______________ 

2.6. Tipo de vínculo de trabalho 
 EBSERH     UFRN     outro:  

2.7. Remuneração: _____________________________ 
 
3. ENTREVISTA 

 
3.3. Quem é o indivíduo que necessita da reabilitação? 
3.4. Qual o seu papel na reabilitação da saúde?  
3.5. Quais os instrumentos você utiliza para realizar a sua prática 
profissional na reabilitação? 
3.6. Quais as características um enfermeiro deve ter para atuar na 
reabilitação? 
3.7. Qual o limite da sua atuação e dos outros profissionais que também 
realizam ações de reabilitação da saúde? 
3.8. Quais os ambientes que o enfermeiro pode desenvolver as ações de 
reabilitação da saúde? 
3.9. Qual a consequência das suas ações para o paciente? para a família? 
Para os profissionais da equipe multiprofissional? 
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APÊNDICE F - Instrumento Entrevista Profissionais de Saúde 

 
1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 
1.1. Sexo 

 Masculino      Feminino 
1.2. Idade: ______________________ 

1.3.  Estado Civil 
 Solteiro(a)      Casado(a)      Viúvo(a)    Divorciado(a)    União Estável 
Outro: _______________________ 

1.4. Escolaridade:  
Graduação     Especialização    Residência    Mestrado    Doutorado 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL 

 
2.1. Profissional: __________________________________  
2.2. Local de trabalho  Hospital 

2.3.  Tempo de formação profissional: _____________________________ 
2.4.  Tempo de trabalho na instituição: ____________________________ 
2.5.  Horário de trabalho na instituição 

 Matutino     Vespertino     Diurno (Matutino/ Vespertino)     Noturno 

2.6.  Jornada de trabalho semanal na instituição 
 30h/semanais     36h/semanais     40h/semanais     Outro: 

_______________ 
2.7. Tipo de vínculo de trabalho 

 EBSERH     UFRN     outro:  
 Remuneração: _____________________________ 
 
3. ENTREVISTA 

 
a. Qual o seu papel na reabilitação da saúde?  
b. Quem é o indivíduo que necessita da reabilitação da saúde? 
c. Qual o limite da sua atuação e dos outros profissionais que também 
realizam ações de reabilitação da saúde? 
d. Para você, qual o papel da enfermagem em reabilitação da saúde? 
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APÊNDICE G - Instrumento Entrevista Pacientes e Familiares 

 
1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 
1.1.  Característica 

 Paciente 
 Familiar 

1.2. Sexo 
 Masculino      Feminino 

1.3. Idade: ______________________ 
1.4.  Estado Civil 

 Solteiro(a)      Casado(a)      Viúvo(a)    Divorciado(a)    União Estável 
Outro: _______________________ 

1.5. Escolaridade: _________________________________________________ 
1.6.  Profissão: ____________________________________________________ 
1.7.  Renda Familiar: _______________________________________________ 
 
 
2. ENTREVISTA 

 
a. Porque o enfermeiro atende você ou o seu familiar? 
b. O que ele(a) faz durante o atendimento? 
c. Como você se sente com o atendimento dele(a)? 
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APÊNDICE H - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) - Entre 6 e 8 

anos 

Para crianças e adolescentes (Entre 6 e 8 anos) e para legalmente incapaz. 

 
Meu nome é Dândara Nayara Azevêdo Dantas, sou enfermeira e gostaria de 

convidar você para participar de uma pesquisa chamada Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro. Seus pais/responsáveis já 

permitiram que você participasse dessa pesquisa.  

Nessa pesquisa, eu quero descobrir como acontece o cuidado de enfermagem 

para a reabilitação de crianças e adultos. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de seis 

a 17 anos de idade.  

A pesquisa será realizada no local que você está. Caso você aceite participar, você 

será observado durante o atendimento feito pelo enfermeiro(a) que normalmente cuida de 

você aqui no serviço de saúde. Para isso, utilizarei um caderno e caneta para que eu 

possa escrever o que estarei observando. Essa observação é segura, mas é possível que 

você se sinta envergonhado(a) durante a observação e, se isso ocorrer, sairei do local, 

para deixar você mais à vontade.   

Caso aconteça algo errado, você pode pedir para seus pais (ou responsáveis) 

ligarem para mim e iremos buscar resolver o problema. Os números dos meus telefones 

estão escritos no final dessa folha. 

Mas há coisas boas que podem acontecer como novas descobertas de como o 

enfermeiro pode cuidar melhor de você e de outras crianças e adultos que estão 

precisando de reabilitação. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der.  

Os resultados da pesquisa vão ser publicados na internet, mas as crianças que 

participaram do estudo não serão identificadas. 

==============================================================

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

Desenvolvimento do conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com o 

pesquisador responsável Dândara Nayara Azevêdo Dantas. Li o documento e concordo 

em participar da pesquisa.  

Natal, ____de ____________de 2019. 

______________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Telefone: (84) 99954-2840 
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APÊNDICE I - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) – Entre 9 e 11 

anos 

Para crianças e adolescentes (Entre 9 e 11 anos) e para legalmente incapaz. 
Meu nome é Dândara Nayara Azevêdo Dantas, sou enfermeira e gostaria de 

convidar você para participar de uma pesquisa chamada Desenvolvimento do conceito 
Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro. Seus pais/responsáveis já 
permitiram que você participasse dessa pesquisa. 

Com essa pesquisa queremos descobrir como acontece o cuidado do 
enfermeiro do Brasil para reabilitação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não 
terá nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm 
de seis a 17 anos de idade.  

 A pesquisa será feita no local onde você está, onde as crianças e 
adolescentes serão observadas durante o atendimento feito pelo enfermeiro (a). Para 
essa observação, serão utilizados caderno e caneta. Esses materiais são 
considerados seguros, mas é possível que você se sinta envergonhado(a) durante a 
observação e, se isso ocorrer, sairei do local, para deixar você mais à vontade.   

Caso aconteça algo errado, você pode pedir para seus pais (ou responsáveis) 
ligarem para mim e iremos buscar resolver o problema. O número do meu telefone 
está escrito no final dessa folha. Mas há coisas boas que podem acontecer como 
novas descobertas de como o enfermeiro pode cuidar melhor de você e de outras 
crianças e adultos que estão precisando de reabilitação. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos 
a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 
resultados da pesquisa vão ser publicados na internet, mas sem identificar as crianças 
e adolescentes que participaram.  
=============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

Desenvolvimento do conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com o 

pesquisador responsável Dândara Nayara Azevêdo Dantas. Li o documento e 

concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de ____________de 2019. 

_____________________________ 

Assinatura do menor  

_____________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Telefone: (84) 99954-2840 
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APÊNDICE J - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) - Entre 12 e 

17 anos 

Para crianças e adolescentes (12 a 17 anos) e para legalmente incapaz. 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa Desenvolvimento do 

conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, coordenada pela 
Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas (Telefone: (084) 9954-2840). Seus pais 
permitiram que você participe.  

Com essa pesquisa queremos descobrir como acontece o cuidado do 
enfermeiro do Brasil para reabilitação das pessoas.  

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não 
terá nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm 
de seis a 17 anos de idade.  

 A pesquisa será feita no local onde você está, onde as crianças e 
adolescentes serão observadas durante o atendimento feito pelo enfermeiro(a). Para 
isso, será usado um caderno e caneta. Esses materiais são considerados seguros, 
mas é possível que você se sinta envergonhado(a) durante a observação e, se isso 
ocorrer, sairei do local, para deixar você mais à vontade.   

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo telefone que tem no 
começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como novas descobertas 
de como o enfermeiro pode cuidar melhor de você e de outras crianças e adultos que 
estão precisando de reabilitação. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos 
a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 
resultados da pesquisa vão ser publicados na internet, mas sem identificar as crianças 
e adolescentes que participaram.  

======================================================== 
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 
Desenvolvimento do conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro.   

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  
 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  
 Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com o 

pesquisador responsável Dândara Nayara Azevêdo Dantas. Li o documento e 
concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de _________de 2019. 

_____________________________ 
Assinatura do menor  

_____________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE K - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)-  

Responsáveis legais das crianças 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 
responsável participe da pesquisa: Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, que tem como pesquisador responsável a 
Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas.  

Esta pesquisa pretende desenvolver o conceito enfermagem de reabilitação no 
Brasil. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é esclarecer esse conceito para que a 
prática dos enfermeiros na área de reabilitação possa se desenvolver. Esclarecemos que 
não há outra forma para desenvolver a pesquisa. 

Caso você decida autorizar, o menor sob a sua responsabilidade deverá ser 
observado durante as consultas e procedimentos realizados pelos enfermeiros. 

Durante a realização das observações, a pesquisadora poderá escrever o que está 
observando durante a consulta de enfermagem ao menor pelo qual você é responsável. 
Nessa observação a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é 
semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto, ele(a) ficar envergonhado devido a observação, 
que será minimizado com a saída do pesquisador do local que está ocorrendo a consulta 
de enfermagem. A pesquisa trará como benefício o avanço científico e construção do 
conhecimento da ciência em enfermagem na área de reabilitação no país. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, 
ele(a) terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional de sua 
escolha, sob a responsabilidade financeira do pesquisador responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas, telefone (84) 99954-2840. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 
nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro e por um período de 5 anos. 

 
__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  
 ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
 
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas. 
1/2 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 
e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 

 
 Natal __/__/__. 
 
 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
 

 
Declaração do pesquisador responsável 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 
 
 
Natal ___/___/___. 
 
 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

2/2 
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APÊNDICE L - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - 

Enfermeiros 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Desenvolvimento do conceito 
Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, que tem como pesquisador 
responsável a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas.  

Esta pesquisa pretende desenvolver o conceito enfermagem de reabilitação no 
Brasil. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é esclarecer esse conceito para que a 
prática, ensino e pesquisa na área de enfermagem na reabilitação da saúde possa se 
desenvolver. Esclarecemos que não há outra forma para desenvolver a pesquisa. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista de 
aproximadamente 30 minutos, que utilizará um questionário semiestruturado, com 
questões abertas, sobre o que você entende sobre enfermagem de reabilitação e quais 
as ações de reabilitação da saúde você desenvolve no seu ambiente de trabalho. 
Salientamos que essa entrevista haverá gravação de voz e você será convidado(a) a 
assinar uma autorização para isso. Além disso, o pesquisador irá observar a sua rotina 
de trabalho para identificar as ações de enfermagem de reabilitação que são 
desenvolvidas no seu ambiente de trabalho. Essa fase de coleta de dados ocorrerá no 
seu horário de trabalho habitual e poderá se estender por até três meses.   

Durante a realização da entrevista e da observação participante a previsão de 
riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 
físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante a observação, como uma sensação de 
estar sendo avaliada ou vigiada que será minimizado pela interrupção da observação, 
caso você solicite. Você terá como benefício advindo do estudo, o desenvolvimento de 
um conceito que oriente o ensino, a prática e a pesquisa de enfermagem na reabilitação 
da saúde, já que vivenciamos um contexto epidemiológico e demográfico que suscita 
cuidados de enfermagem com foco na reabilitação. Além disso, a pesquisa trará como 
benefício o avanço científico e construção do conhecimento da ciência em enfermagem 
na área de reabilitação no país. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 
terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional de sua escolha, 
sob a responsabilidade financeira do pesquisador responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 
Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas, telefone (84) 99954-2840. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro e por um período de 5 anos. 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  

 ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1/2 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-
3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável, a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 
e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 

 
 Natal __/__/__. 
 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 

Natal ___/___/___. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

2/2



167 

 

 
 

APÊNDICE M - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)- Paciente 

com 18 anos ou mais 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Desenvolvimento do 
conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, que tem como 
pesquisador responsável a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas.  

Esta pesquisa pretende desenvolver o conceito enfermagem na reabilitação da 
saúde. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo esclarecer esse conceito para que a 
prática dos enfermeiros na área de reabilitação possa se desenvolver. Esclarecemos 
que não há outra forma para desenvolver a pesquisa. 

Caso você decida participar, o pesquisador irá observar o cuidado que o 
enfermeiro presta a você. Essa observação ocorrerá no local que normalmente o 
enfermeiro cuida de você e poderá ocorrer várias vezes, por no máximo três meses. 
Você também poderá participar de uma entrevista de aproximadamente 30 minutos, 
onde o pesquisador irá perguntar sobre o cuidado que o enfermeiro presta a você. 
Entrevista será gravada com o auxílio de um gravador de voz e você será convidado(a) 
a assinar uma autorização para essa gravação.  

Durante a realização da observação e entrevista a previsão de riscos é mínima, 
ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 
psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante a observação, como uma sensação de 
estar sendo vigiado(a) que será minimizado com a interrupção da observação e saída 
do pesquisador do local de cuidado. A pesquisa trará como benefício o avanço 
científico e construção do conhecimento da ciência em enfermagem na área de 
reabilitação no país. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional de sua 
escolha, sob a responsabilidade financeira do pesquisador responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas, telefone (84) 99954-2840. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar.        

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro e por um período de 5 anos. 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  
  ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 
1/2 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-
3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável, a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas. 

 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
  
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 

 
 
 Natal __/__/__. 
 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.   
     

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 
 
Natal ___/___/___. 
 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
 

2/2
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APÊNDICE N - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)-

Familiar/Acompanhante 

Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Desenvolvimento do 

conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, que tem como 
pesquisador responsável a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas.  

Esta pesquisa pretende desenvolver o conceito enfermagem na reabilitação da 
saúde. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é esclarecer esse conceito para que 
a prática dos enfermeiros na área de reabilitação possa se desenvolver. Esclarecemos 
que não há outra forma para desenvolver a pesquisa. 

Caso você decida participar, o pesquisador irá observar o cuidado que o 
enfermeiro presta ao seu parente/amigo/colega/cliente. Essa fase de coleta de dados 
ocorrerá no local habitual de cuidado do enfermeiro ao seu 
parente/amigo/colega/cliente. Essa observação poderá ocorrer várias vezes, por um 
período máximo de três meses. Você também poderá participar de uma entrevista de 
aproximadamente 30 minutos, onde o pesquisador irá perguntar sobre o cuidado que 
o enfermeiro presta ao seu parente/amigo/colega/cliente. A entrevista será gravada 
com o auxílio de um gravador de voz e você será convidado(a) a assinar uma 
autorização para essa gravação.  

Durante a realização da observação e entrevista a previsão de riscos é mínima, 
ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 
psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante a observação, como uma sensação 
de estar sendo vigiado(a) que será minimizado com a interrupção da observação e 
saída do pesquisador do local de cuidado. A pesquisa trará como benefício o avanço 
científico e construção do conhecimento da ciência em enfermagem na área de 
reabilitação no país. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional de sua 
escolha, sob a responsabilidade financeira do pesquisador responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 
para a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas, telefone (84) 99954-2840. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.    
    

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

 
__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  
 ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-
3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável, a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 
e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar.  

 
 
Natal __/__/__. 

 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 
 
Natal ___/___/___. 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
 

2/2
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APÊNDICE O - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)- Membros 

da equipe de saúde 

Esclarecimentos 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Desenvolvimento do 

conceito Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, que tem como 
pesquisador responsável a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas.  

Esta pesquisa pretende desenvolver o conceito enfermagem na reabilitação da 
saúde. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é esclarecer esse conceito para que 
a prática, ensino e pesquisa na área de enfermagem na reabilitação da saúde possa 
se desenvolver. Esclarecemos que não há outra forma para desenvolver a pesquisa. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista de 
aproximadamente 30 minutos, que utilizará um questionário semiestruturado, com 
questões abertas, sobre o que entende sobre enfermagem na reabilitação da saúde e 
quais as ações de reabilitação da saúde o enfermeiro deve realizar. Salientamos que 
essa entrevista haverá gravação de voz e você será convidado(a) a assinar uma 
autorização para isso. Além disso, o pesquisador irá observar a sua rotina na equipe 
de saúde para identificar o limite da atuação profissional quanto as ações de 
reabilitação que são desenvolvidas no seu ambiente de trabalho. Essa fase de coleta 
de dados ocorrerá no seu horário de trabalho habitual e poderá se estender por até 
três meses.   

Durante a realização da entrevista e da observação participante a previsão de 
riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 
exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante a observação, como uma sensação 
de estar sendo avaliado(a) ou vigiado(a) que será minimizado com a interrupção da 
observação ou entrevista. A pesquisa trará como benefício o avanço científico e 
construção do conhecimento da ciência em enfermagem na área de reabilitação no 
país. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 
você terá direito a assistência gratuita que será prestada por um profissional de sua 
escolha, sob a responsabilidade financeira do pesquisador responsável.   
 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 
para a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas, telefone (84) 99954-2840. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 
nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

 
__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  
  ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1/2 
 
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-
3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável, a Enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 
e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Desenvolvimento do conceito Enfermagem de 
reabilitação para o contexto brasileiro, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 

  
 
Natal __/__/__. 
 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa       

  
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Desenvolvimento do conceito 

Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 
direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 
humano. 

 
Natal ___/___/___. 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável 

2/2 
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APÊNDICE P - Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

Eu, __________________________________________________,  depois de 
entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Desenvolvimento do conceito 
Enfermagem de reabilitação para o contexto brasileiro poderá trazer e, entender 
especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 
estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 
deste termo, a pesquisadora, a enfermeira Dândara Nayara Azevêdo Dantas a realizar 
a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa a Enfermeira Dândara Nayara 
Azevêdo Dantas, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal (___/___/___).  

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável  

 

 

 

 

  

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA 

FICARÁ COM O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE Q – Caracterização dos estudos da revisão inicial quanto ano de publicação, autoria, título e palavras-chave. 

Natal/RN, Brasil, 2019. 

Ano Autores Título Palavras-Chave 

1975 CAMARGO 
O paciente de acidente vascular cerebral e os 

aspectos de enfermagem em reabilitação 
------ 

1978 
COMARU; NEVES; 

KERLESZ 
Participação da(o) enfermeiro num programa de 

reabilitação: Relato de Experiência 
------ 

1980 COMARU et al 
Subsídios para determinação das atividades do(a) 

enfermeiro(a) de reabilitação 
------ 

1981 
BUENO; BACHEGA; 

THOMÉ 
Reabilitação de lesões lábio-palatais: Uma 

experiência de enfermagem 
------ 

1981 
CARVALHO; 

BERTOLI 
Atuação da enfermeira no processo de reabilitação 

infantil: Relato de experiência 
------ 

1981 
COLLET, M.l.A. e 
Colaboradoras - 

Estudo sobre Pacientes de Hanseniase com 
lncapacidades Fisicas, Tratados Atraves de 
Tecnicas Simples, Aplicadas por Pessoal de 
Enfermagem no Distrito Federal em 1979. 

 
----- 

1983 
AGUILLAR; 
ANGERAMI 

Avaliação da orientação sistematizada na 
reabilitação da voz de pacientes laringectomizados 

------ 

1989 CABRAL 
Aplicação da estimulação essencial à criança 

hospitalizada 
------ 

1990 
SANTOS; 

MIYADAHIRA; KIMURA 
Assistência em reabilitação: um processo marcado 

por deficiências* 
Reabilitação; serviços de reabilitação; 

assistência em reabilitação 

1990 ZAGO; ZAN; REIS 
Reabilitação da deglutição após laringectomia 

supraglótica 
Reabilitação da Deglutição; 
Laringectomia; Supraglótica. 

1991 LUCE et al 
Preparo para o autocuidado do cliente diabético e 

família 
Autocuidado; Diabetes Mellitus; 

Assistência de Enfermagem 

1993 
SANTOS; SOUZA 

JUNIOR 
Estomaterapia: uma especialidade que emerge para 

a enfermagem brasileira* 
Estomaterapia; especialização em 

Enfermagem. Assistência a Ostomizados 

Continua na Próxima Página. 



175 

 

 
 

Continuação Apêndice Q. 

Ano Autores Título Palavras-Chave 

1994 NOGUEIRA et al 
Autocuidado do ostomizado: dificuldades percebidas após a 

alta hospitalar 
Reabilitação; Assistência ao ostomizado; 

Autocuidado. 

1995 
BERTONE; 

THOMÉ; 
BACHEGA 

Assistência primária em saúde: Atuação do Enfermeiro frente 
as necessidades do portador de malformação congênita de 

lábio e/ou palato 

Fissura Lábio-Palatal; Assistência 
Primária; Reabilitação 

1995 BOCCARDO et al Aspectos da reinserção social do ostomizado 
Reabilitação; Assistência ao ostomizado; 

Autocuidado; Estomaterapia. 

1995 CEZARETI 
Ostomizado: reabilitação sem fronteiras? Ponto de vista do 

enfermeiro 

Reabilitação; Ostomia; Cuidados de 
Enfermagem; Educaçao do Paciente; 

Autocuidado 

1995 FARO 
A disfunção sexual enquanto diagnóstico de enfermagem: 

características definidoras encontradas em lesados 
medulares 

Disfunção Sexual; Lesão Medular; 
Reabilitação 

1996 
BOCCHI; 

MENEGUIN; 
SANTI 

Sistematização da assistência de enfermagem a paciente 
com luxação de coluna cervical:  Estudo de caso 

Estudo de Caso; Luxação de Coluna 
Cervical; Processo de Enfermagem; 

Diagnóstico de Enfermagem 

1996 FARO 
O ensino de reabilitação: expectativas de estudantes de 

enfermagem 
Reabilitação; Ensino. 

1996 
FEROLLA; 

LOURENÇO 
Manual de orientação sexual para o lesado medular 

Metodologia de aplicação e resultados 
Sexualidade; Lesão Medular; 

Enfermagem. 

1996 PAULA 
Atuação do estomaterapeuta no processo de reabilitação do 

ostomlzado 
Ostomia; Reabilitação 

1998 MANCUSSI 
Assistência ao binômio paciente/família na situação de lesão 

traumática da medula espinhal 
Família; Enfermagem Reabilitação 

1998 PETTENGILL 
Projeto de recuperação integral da criança desnutrida - uma 

proposta de atuação para o enfermeiro. Relato de caso. 
Desnutrição infantil; Assistencia de 

enfermagem à criança 

1999 
FLÁVIO, P.G.C.; 
ZAGO, M.M.F. 

Reabilitação vocal do laringectomizado: características 
culturais do processo. 

Reabilitação vocal, Paciente 
laringectomizado, Voz esofágica 

Continua na Próxima Página. 
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Continuação Apêndice Q. 

Ano Autores Título Palavras-Chave 

1999 BARROS et al 
Tentativas inovadoras na prática de ensino e 

assistência na área de saúde mental - i 

Programa de integração docente-
assistencial; Reabilitação psicossocial; 

Ensino de enfermagem psiquiátrica. 

2000 
ARARUNA; 

VENDRÚSCOLO 
Alimentação da criança com fissura de lábio e/ou 

palato – um estudo bibliográfico 
Alimentação; Criança; Fissura Lábial; 

Fissura Palatina 

2000 DIOGO O papel da enfermeira na reabilitação do idoso 
Reabilitação Geriátrica; Enfermagem 

Geriátrica e Gerontológica 

2000 OLIVEIRA; SILVA 
Enfermagem em saúde mental no contexto da 

reabilitação psicossocial e da interdiscipllnaridade. 
Saúde Mental; Interdisdplinaridade; 

Reabilitação Psicossocial; Enfermagem 

2002 
KIRSCHBAUM; 

PAULA 
Contradições no discurso e na prática do trabalho de 

enfermagem nos serviços-dia de saúde mental. 
Psiquiatria; Enfermagem; Serviços de 

Saúde Mental. 

2003 
CESARETTI; 

VIANNA 
Sistema Oclusor ou oclusor intermitente na colostomia: 
alternativa para a reabilitação da pessoa colostomizada 

Colostomia; Enfermagem; Assistência ao 
Paciente 

2003 OLIVEIRA; ROLIM 
Fatores que influenciam os enfermeiros a utilizarem a 

atividade física na assistência a pacientes psiquiátricos 
Enfermeira; Atividade física; Cuidados de 
Enfermagem; Enfermagem Psiquiátrica 

2004 BRUNI et al 
Aspectos fisiopatológicos e assistenciais de 

enfermagem na reabilitação da pessoa com lesão 
medular 

Traumatismos da Medula Espinal; 
Reabilitação; Enfermagem 

2004 
COSTA; 

MARUYAMA 
Implementação e avaliação de um plano de ensino 
para a auto-irrigação de colostomia: estudo de caso 

Colostomia; Irrigação; Reabilitação. 

2005 KUMMER; ECHER 
Significado para o acadêmico de enfermagem sobre a 

participação em um grupo de orientação a familiares de 
pacientes dependentes 

Educação em Saúde; Enfermagem; 
Enfermagem em Reabilitação 

2005 LEITE; FARO 
O cuidar do enfermeiro especialista em reabilitação 

físico-motora 

Enfermagem em reabilitação; Pessoas 
Portadoras de Deficiência; Atividades 

Cotidianas 
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2005 
VALL; LEMOS; 

JENEBRO 

O processo de reabilitação de pessoas portadores 
de lesão medular baseado nas teorias de 

enfermagem de wanda horta, dorothea orem e 
callista roy: um estudo teórico 

Enfermagem em Reabilitação; Teoria de 
Enfermagem; Modelos de Enfermagem. 

2006 
CASANOVA; 

PORTO; 
FIGUEIREDO 

O cuidado de enfermagem familiar / exótico na 
unidade de internação psiquiátrica: do asilar para a 

reabilitação psicossocial 

Cuidado de Enfermagem; Enfermagem 
Psiquiátrica; Saúde Mental; Reabilitação 

2006 FARO 
Enfermagem em Reabilitação: ampliando os 

horizontes, legitimando o saber 
Enfermagem em Reabilitação; Ensino; 

Pesquisa em Educação de Enfermagem. 

2006 OLIVEIRA 
Autocuidado da mulher na reabilitação da 

Mastectomia: estudo de validação de aparência e 
conteúdo de uma tecnologia educativa 

Estudos de Validação; Cuidados de 
Enfermagem; Neoplasias Mamárias; 

Tecnologia Educativa; Material Didático. 

2006 
SCRAMIN; 
MACHADO 

Cuidar de pessoas com tetraplegia No ambiente 
domiciliário: intervenções de Enfermagem na 

dependência de longo prazo 

Enfermagem em Reabilitação; Cuidado 
de Enfermagem; Pacientes Domiciliares; 

Tetraplegia; Promoção de Saúde 

2007 CAVALCANTE 
Cuidado de enfermagem à pessoa com paraplegia 

fundamentado no modelo Roper-Logan-Tierney 

Traumatismo Raquimedular; Paraplegia, 
Modelos de Enfermagem; Processos de 

Enfermagem. 

2008 
BRITOO; BACHION; 

SOUZA 

Diagnósticos de enfermagem de maior ocorrência 
em pessoas com lesão medular no contexto do 
atendimento ambulatorial mediante abordagem 

baseada no modelo de Orem1 

Enfermagem; Diagnóstico de 
enfermagem; Teoria de enfermagem; 

Traumatismos da medula espinal. 

2008 GOMES; SENNA 
Cliente com acidente vascular cerebral e as 

interfaces da assistência de enfermagem para 
reabilitação 

Assistência de Enfermagem; Acidente 
Vascular Cerebral; Atividades Cotidianas 

2008 GOMES; SENNA 
Assistência de enfermagem à pessoa com acidente 

vascular cerebral 
Cuidados de Enfermagem; Acidente 

Vascular Cerebral; Atividades Cotidianas. 
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2008 
KANTORSKI; 

MIELKE; JÚNIOR 
O trabalho do enfermeiro nos centros de atenção 

psicossocial. 
Trabalho; Enfermagem; Saúde Mental 

2008 MOREIRA 
Acidente vascular encefálico: Análise dos diagnósticos 

de Enfermagem da classe atividade/exercício 

Enfermagem; Diagnóstico de 
Enfermagem; Acidente Cerebral 

Vascular. 

2009 FRANÇA; PAGLIUCA 
Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, 

desafios e implicações para a enfermagem 
Pessoa com deficiência; atividades 

cotidianas; enfermagem em reabilitação 

2009 
MANSANO; VILLA; 

ROSSI.   

Conhecimentos e necessidades de aprendizagem 
relacionadas à enfermidade cardíaca para hipertensos 

revascularizados em reabilitação 

Hipertensão; Educação em Saúde; 
Revascularização Miocárdica 

2009 
NEVES ET, CABRAL 

IE. 

Cuidar de crianças com necessidades especiais de 
saúde: desafios para as famílias e enfermagem 

pediátrica1 

Enfermagem pediátrica; Cuidadores; 
Saúde da criança; Educação em saúde. 

2009 KIRSCHBAUM 

Concepções produzidas pelos agentes de 
enfermagem sobre o trabalho em Saúde mental com 

sujeitos psicóticos em um centro de atenção 
Psicossocial. 

Saúde Mental; Serviços de Saúde; 
Equipe de Assistência ao Paciente; 

Serviços de Saúde Mental 

2010 ANDRADE et al Papel da enfermagem na reabilitação física. 
Reabilitação; Enfermagem em 

Reabilitação; Papel do Profissional de 
Enfermagem 

2010 CAVALCANTI 
O cuidado da enfermeira psiquiatra nos centros de 

Atenção psicossocial: da institucionalização à 
reabilitação 

Enfermagem psiquiátrica; 
Institucionalização; Reabilitação; 

Cuidado. 

2010 
MACHADO; 
SCRAMIN 

Independência funcional na dependente relação de 
homens tetraplégicos com seus insubstituíveis 

pais/cuidadores. 

Quadriplegia; Cuidadores; Classificação 
Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde; Assistência 
Domiciliar; Enfermagem em Reabilitação 
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2010 
HONÓRIO; 
SANTOSII 

A rede de apoio ao paciente incontinente: a busca 
por suporte e tratamentos 

Incontinência Urinária; Autocuidado; 
Assistência ao Idoso; Enfermagem. 

2010 NEVES; SHIMIZU 
Análise da implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem em uma unidade de 

reabilitação 

Avaliação em Enfermagem; Processos 
de Enfermagem; Assistência ao Paciente; 

Enfermagem em Reabilitação. 

2010 PRIMO et al 
Uso da Classificação Internacional para as Práticas 

de Enfermagem na assistência a mulheres 
mastectomizadas 

Diagnóstico de Enfermagem; Neoplasias 
Mamárias; Processos de Enfermagem; 

Mastectomia 

2011 ALVES et al 
Cuidados de enfermagem no pré-operatório e 

reabilitação de mastectomia: revisão narrativa da 
literatura 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; 
Neoplasias das Mamas; Mastectomia 

2011 BARROS; CLARO 
Processo ensino aprendizagem em saúde mental: o 

olhar do aluno sobre reabilitação psicossocial e 
cidadania. 

Saúde mental; Educação em 
enfermagem; Educação Baseada em 

Competências; Reabilitação 

2011 DOMINGUES et al 
Educação e Monitorização por Telefone de 

Pacientes com Insuficiência Cardíaca: Ensaio 
Clínico Randomizado 

Insuficiência cardíaca; educação; 
enfermagem; pessoal de saúde; ensaio 

clínico; telefone/utilização 

2011 FRANÇA et al 
Percepção de adultos com lesão medular sobre as 
habilidades para atividades diárias e indicadores de 

saúde à luz da noc: pesquisa descritiva 

Enfermagem; Pessoas com Deficiência; 
Atividades Cotidianas. 

2011 FILIZOLA  et al 
Saúde mental e economia solidária: a família na 

inclusão pelo trabalho 

Desinstitucionalização; Pessoas 
mentalmente doentes; familia; trabalho; 

Enfermagem em reabilitação 

2011 LESSMANN 
Atuação da enfermagem no autocuidado e 

reabilitação de pacientes que sofreram Acidente 
Vascular Encefálico 

Enfermagem; Acidente Cerebrovascular; 
Autocuidado. 
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2011 MAURÍCIO 
A pessoa estomizada e o processo de inclusão no 

trabalho: contribuição para a enfermagem 

Saúde do trabalhador; Estomas 
cirúrgicos; Reabilitação; Deficiência 

física; Inclusão social. 

2011 OLIVEIRA et al 
CONDUTAS PARA A PREVENÇÃO DE QUEDAS 

DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO 

Acidente cerebral vascular; acidentes por 
quedas; promoção da saúde; 

enfermagem 

2011 
SANTOS; SOUZA; 

OLIVEIRA 
Reabilitação psicossocial na perspectiva de 

estudantes e enfermeiros da área de saúde mental 
Educação em Enfermagem; Reabilitação; 

Saúde Mental. 

2011 SOUZA; FARO 
História da reabilitação no Brasil, no mundo e o 

papel da enfermagem neste contexto: reflexões e 
tendências com base na revisão de literatura 

Reabilitação; História da Enfermagem; 
Políticas Públicas 

2011 
TOLEDOI, RAMOS, 

WOPEREISI 
Processo de Enfermagem para pacientes com 

Anorexia Nervosa 

Enfermagem Psiquiátrica; Diagnóstico de 
Enfermagem; Anorexia Nervosa; 

Transtornos Alimentares. 

2012 
CAETANO; 

PANOBIANCO; 
GRADIM 

Análise da produção científica nacional sobre a 
utilização de grupos na reabilitação de 

mastectomizadas 

Mastectomia; Grupos de Auto-Ajuda; 
Enfermagem em Reabilitação; Serviços 

de Reabilitação 

2012 FRANÇA et al 
O des-cuidar do lesado medular na Atenção Básica: 

desafios bioéticos para as políticas de saúde 

Traumatismos da medula espinhal; 
Pessoas com deficiência; Regeneração 
da medula espinhal; Enfermagem em 

reabilitação; Bioética. 

2012 MORAIS et al 
Identificação do diagnóstico de enfermagem “risco 

de quedas em idosos com acidente vascular 
cerebral”. 

Diagnóstico de enfermagem. Fatores de 
risco. Acidentes por quedas. Acidente 

cerebral vascular. Idoso 

2012 OLIVEIRA et al 
Diagnósticos de enfermagem da classe 

atividade/exercício em pacientes com acidente 
vascular cerebral 

Diagnóstico de enfermagem; acidente 
vascular cerebral; exercício; atividade 

motora 
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2012 SCHOELLER et al 
Mudanças na vida das pessoas com lesão medular 

adquirida 
Cuidados de Enfermagem; Reabilitação; 

Traumatismos da medula espinhal. 

2012 SCHOELLER et al 
Conhecer para cuidar: características de pessoas 

com lesão medular atendidas em um centro de 
reabilitação 

Medula espinhal; Reabilitação, 
Autonomia; pessoal; Enfermagem. 

2012 SILVA et al 
Avaliação funcional de pessoas com lesão medular: 
Utilização da escala de independência funcional – 

MIF 

Reabilitação; Paraplegia; Epidemiologia; 
Enfermagem. 

2013 ANDRADE et al 
Disreflexia autonômica e intervenções de 

enfermagem para pacientes com lesão medular 

Processos de Enfermagem; Cuidados de 
Enfermagem; Enfermagem em 

Reabilitação; Disreflexia Autonômica 

2013 
ANDRADE; 
CHIANCA 

Validação de intervenções de enfermagem para 
pacientes com lesão medular e mobilidade física 

prejudicada 

Enfermagem em Reabilitação; 
Traumatismos da Medula Espinhal; 

Processos de Enfermagem; Cuidados de 
Enfermagem 

2013 ARDIGO; AMANTE 
Conhecimento do profissional acerca do cuidado de 

Enfermagem à pessoa com estomia intestinal e 
família 

Enfermagem perioperatória; Estomia; 
Cuidados de enfermagem; Autocuidado; 

Competência profissional. 

2013 CHAVES et al 
COMUNICAÇÃO VERBAL PREJUDICADA - 

INVESTIGAÇÃO NO PERÍODO PÓS-ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO 

Enfermagem; Acidente Vascular 
Cerebral; Diagnóstico de Enfermagem; 

Comunicação. 

2013 
COSTA; CASTRO; 

ACIOLI 

Capacidade de autocuidado de adultos e idosos 
hospitalizados: Implicações para o cuidado de 

enfermagem 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; 
Autocuidado 

2013 COURA et al 
Capacidade de autocuidado e sua associação com 

os fatores sociodemográficos de pessoas com lesão 
medular* 

Traumatismos da medula espinhal; 
Autocuidado; Enfermagem em 

reabilitação; Fatores socioeconômicos 
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2013 DINIZ et al 
Problema de Pele em Paciente Estomizada: Relato 

de Caso 
Estomas; Enfermagem; Ferimentos e 

Lesões. 

2013 FRANÇA et al Qualidade de vida em pacientes com lesão medular 
Enfermagem; Pessoas com deficiência; 

Qualidade de vida. 

2013 LENZA et al 
Fístula Faringocutânea em Paciente Oncológico: 

Implicações para a Enfermagem 

Neoplasias Laríngeas; Laringectomia; 
Fístula-etiologia; Complicações Pós-

Operatórias; Cuidados de Enfermagem 

2013 
MAURICIO; SOUZA; 

LISBOA 
O enfermeiro e sua participação no processo de 

reabilitação da pessoa com estoma 
Saúde do trabalhador; Estomas 

cirúrgicos; Reabilitação. 

2013 
PAULA; 

GONÇALVES 
Oficinas Educativas e a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem em Saúde Mental 

Enfermagem Psiquiátrica; Assistência em 
Saúde Mental; Reforma dos Serviços de 

Saúde; Reabilitação. 

2013 RODRIGUES et al 
Programa Coração em Movimento”: intervenção 

para promover atividade física entre pacientes com 
doença arterial coronária 

Enfermagem; Atividade Motora; 
Comportamento; Isquemia Miocárdica; 

Técnicas de Planejamento. 

2013 SANTOS 
Implantação das Residências Terapêuticas no 

município de Juiz de Fora – MG: contribuições da 
enfermagem. 

História da Enfermagem; Enfermagem 
Psiquiátrica; Serviços Residenciais 

Terapêuticos; Reabilitação Psicossocial. 

2014 BARBOSA et al 
Fatores sociodemográficos e de saúde associados 

à dor crônica em idosos institucionalizados 
Idoso; Dor Crônica; Envelhecimento; 

Enfermagem; Manejo da Dor 

2014 LANA et al 
Perfil de pacientes em reabilitação cardíaca: 

implicações para a enfermagem 

Enfermagem; Cardiologia; Enfermagem 
em Reabilitação; Doenças 

Cardiovasculares. 

2014 MAZZO et al 
Intermittent urethral catheterization—descriptive 

study at a Brazilian service 

Health education; Intermittent urethral 
catheterization; Nursing; Rehabilitation; 
Urinary bladder neurogenic dysfunction 
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2014 TOSIN; OLIVEIRA 
Diagnósticos e intervenções de enfermagem em 
pacientes com Doença de Parkinson: estudo de 

mapeamento cruzado 

Enfermagem; Classificação; Diagnóstico 
de Enfermagem; Reabilitação; Doença de 

Parkinson 

2015 CARVALHO, M.O.G. 
As práticas de cuidado da família à criança com 

gastrostomia no contexto domiciliar 
Gastrostomia; Criança; Enfermagem; 

Familiar cuidador; Domicílio 

2015 GUERRA et al 
Do sonho a realidade: vivência de mães de filhos 

com deficiência 
Relações mãe-filho; Resiliência 

psicológica; Enfermagem. 

2015 CABRAL; MORAES 
Familiares cuidadores articulando rede social de 
criança com necessidades especiais de saúde 

Saúde da Criança; Rede Social; Cuidado 
de Enfermagem. 

2015 
MACHADO; 

ALVAREZ; TEIXEIRA  
et al 

Como cuidadores de paraplégicos lidam com 
sobrecarga de atividades no dia a dia 

Sobrecarga do cuidador; Pessoa com 
deficiência; Lesão medular; Enfermagem 

em reabilitação. 

2015 MARTINS et al. Rehabilitation of individuals with intestinal ostomy 
Chronic disease; Ostomy; Rehabilitation; 

Brazil; Sociology; Self-care 

2015 MOLL et al 
Ações terapêuticas para pessoas com esquizofrenia 
acompanhadas num centro de atenção psicossocial. 

Enfermagem; Esquizofrenia; Transtornos 
mentais; Serviços Comunitários de 

Saúde Mental 

2015 PAVANATTOA et al 
Contribuições do cuidado lúdico em enfermagem na 

desintoxicação química devido ao uso de crack. 

Cocaína; Crack; Inativação Metabólica; 
Hospitalização; Educação em Saúde; 

Cuidados de Enfermagem. 

2015 SCHOELLER et al 
Processo de trabalho em reabilitação: a perspectiva 

do trabalhador e do usuário 

Gestão em Saúde; Humanização da 
Assistência; Reabilitação; Cuidados de 

Enfermagem; Medula Espinhal 

2015 TOSIN et al 
Mapeamento dos termos da linguagem de 

enfermagem na doença de Parkinson 

Parkinson Disease; Classification; 
Nursing Diagnosis; Rehabilitation 

Nursing; Terminology 

2016 CARVALHO et al 
A FAMÍLIA NA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL 

DE PESSOAS COM SOFRIMENTO MENTAL 
Centros de Reabilitação; Relações 

Familiares; Saúde Mental. 
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2016 DUARTE et al 
Ditos acadêmicos do ontem e do hoje acerca do papel da 

enfermagem no processo e rotina da 
desinstitucionalização 

Enfermagem Psiquiátrica; 
Desinstitucionalização; Reabilitação 

Psiquiátrica. 

2016 FREITAS et al 
Reabilitação de crianças e adolescentes com 

mielomeningocele: relato de experiência de atuação da 
enfermagem 

Reabilitação; Meningomielocele; 
Enfermagem. 

2016 MACGADO et al 
Alta hospitalar de clientes com lesão neurológica 

incapacitante: impreteríveis encaminhamentos para 
reabilitação 

Gestão hospitalar, Avaliação da 
deficiência, Planejamento da alta; 

Centros de reabilitação 

2016 MAZZO et al 
Intermittent urethral catheterisation: the reality of the 
lubricants and catheters in the clinical practice of a 

Brazilian service 

Caregivers; Intermittent urethral 
catheterization; Lubricants; Nursing, 

Patients; Urethral catheter 

2016 
VIEIRA; 

GUEDES; 
BARROS 

Aplicação das escalas de Glasgow, Braden e Rankin em 
pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico. 

Acidente Vascular Cerebral; Escalas; 
Enfermagem. 

2016 TOSIN et al 
Intervenções de Enfermagem para a reabilitação na 

doença de Parkinson: mapeamento cruzado de termos 

Processos de Enfermagem; 
Classificação; Reabilitação; Doença de 

Parkinson 

2017 ABIRACHED 
Atuação da enfermagem na implantação das Residências 

Terapêuticas para pessoas com transtorno psiquiátrico 
no município de Duque de Caxias – RJ (2004 – 2011) 

Residencial terapêutico; Ressocialização; 
Reabilitação psicossocial. 

2017 BRIGNOL et al Rede de apoio a pessoas com deficiência física 
Apoio social; reabilitação; Pessoas com 

deficiência; profissionais de saúde. 

2017 SILVA et al 
Enfermarias mistas em psiquiatria: memória da 

enfermagem sobre um novo espaço assistencial no brasil 
(1996-2002) 

Unidades de Internação; História da 
Enfermagem; Saúde mental; 

Enfermagem. 
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2017 LOPES et al 
Programa de reabilitacao do assoalho pelvico: 

relato de 10 anos de experiencia. 

Serviços de Reabilitação; Enfermagem; 
Incontinência Urinária; Distúrbios do Assoalho 
Pélvico; Sintomas do Trato Urinário Inferior. 

2017 MAURÍCIO et al 
A visão dos enfermeiros sobre as práticas 

educativas direcionadas as pessoas estomizadas 
Estomas cirúrgicos; Enfermagem; Educação em 

saúde. 

2017 MAZZO et al 
Qualidade e segurança do cuidado de 

enfermagem ao paciente usuário de cateterismo 
urinário intermitente 

Cateterismo Uretral Intermitente; Educação em 
saúde; Qualidade da Assistência à Saúde; 

Reabilitação; Auto cuidado 

2017 
NUNES; 

FONTES; LIMA 
Cuidado de Enfermagem ao Paciente Vítima de 

Acidente Vascular Encefálico 
Acidente Vascular Encefálico; Assistência ao 

Paciente; Enfermagem. 

2017 PESSOA et al 
Assistência de enfermagem ambulatorial: 

percepção de transplantados cardíacos sobre a 
consulta de enfermagem ambulatorial. 

Transplante de coração, Ambulatório hospitalar, 
Enfermagem. 

2017 PRADO et al 
Banho no cliente dependente: aspectos 

teorizantes do cuidado de Enfermagem em 
reabilitação 

Enfermagem em Reabilitação; Cuidados de 
Enfermagem; Autocuidado; Banhos; Higiene da 

Pele 

2017 
XAVIER; 
SANTOS; 

SILVA. 

Promovendo autocuidado em clientes em 
hemodiálise: aplicação do diagrama de nola 

pender. 
Enfermagem; Autocuidado; Insuficiência renal. 

2018 AQUINO et al 
Necessidades em saúde de puérperas 

dependentes químicas na perspectiva dos 
profissionais de Enfermagem 

Transtornos relacionados ao uso de 
substâncias; Determinação de necessidades de 

cuidados de saúde, Período pós-parto, 
Enfermagem. 

2018 CAMPOY 
Reabilitação intestinal de indivíduos com lesão 

medular: produção de vídeo 

Traumatismos da Medula Espinhal; 
Reabilitação; Intestino Neurogênico; 

Enfermagem; Mídia Audiovisual. 

18 DAY et al 
Nursing home care educational intervention for 

family caregivers of older adults post stroke 
(SHARE): study protocol for a randomised trial 

Randomized controlled trial, Nursing, Stroke, 
Aged, Caregivers, Home care services 
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ANEXO A – Anuência HUOL 
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ANEXO B – Anuência Centro Especializado em Reabilitação 

 
 


