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Independência que 
faz a diferença

A equipe de enfermagem da AACD aponta detalhes do atendimento a deficientes 
e a postura que o profissional deve adotar na relação de assistência.
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A 
independência do paciente ao exe-
cutar algumas tarefas pode ser mais 
benéfica a ele do que depender uni-
camente do auxílio de um profissio-
nal da enfermagem para exercê-las. A 

atuação do profissional não é menos necessária, mas 
sim complementada pela experiência do próprio pa-
ciente e de seus acompanhantes.

Um exemplo bem-sucedido dessa relação é o que 
ocorre na Associação de Assistência à Criança com 
Deficiência – AACD. O Hospital Cirúrgico Ortopé-
dico Abreu Sodré, pertencente à associação e locali-
zado na zona sul de São Paulo, tem sua estrutura vol-
tada ao atendimento das crianças deficientes. Fazem 
parte da estrutura do Hospital Abreu Sodré boxes e 
corredores largos, camas específicas e vasos sanitários 
rebaixados.

“O trabalho de enfermagem é facilitado pelo fato 
de os pacientes, em sua maioria, já frequentarem o 
centro de reabilitação, onde seguem um plano preciso 
e multidisciplinar que incentiva sua independência”, 
explica Eliana Bertoluso Moura, gerente de enferma-
gem do hospital.

A receptividade do enfermeiro ao conhecimento 
dos pais na hora da internação e o papel educador do 
profissional são duas variáveis marcantes no processo 
de atendimento às crianças. “Os pais acompanham os 
pacientes há muito tempo, sabem de suas especifici-
dades e são fonte essencial para especificar o plano de 
enfermagem”, informa Eliana. Já o papel educador do 
enfermeiro, segundo ela, é o que capacita os pais dia-
riamente nos cuidados que se estenderão aos cuidados 
domiciliares de qualidade, de modo que o paciente, 
principalmente o lesado medular, de deficiência irre-
versível, se aproprie à nova vida e se recupere de forma 
ideal. “A meta é sempre o máximo de independência”, 
complementa  Marcia Ramos, enfermeira do hospital.

“Aprendemos a ser bastante humildes aqui. A mãe 
sabe fazer melhor do que você. As mães dão uma aula”, 
relata Eliana. Maria Lúcia Fortes, enfermeira supervi-
sora da educação continuada do hospital, acrescenta 
que é necessário acreditar no que a mãe está falando. 
“É preciso que a equipe de enfermagem esteja aberta 
ao conhecimento de causa da mãe”.
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Há algumas diferenças em relação ao plano 
da enfermagem, como um acompanhamento 
ambulatorial no térreo do prédio. Quando os 
pacientes voltam do centro cirúrgico, a enfer-
magem dá continuidade a tudo o que ele vinha 
fazendo no ambulatório.

O procedimento tomado em relação a pa-
cientes que são operados mais de uma vez e que 
são reinternados é o de questionar se a criança e 
a mãe conseguem realizar as tarefas a que já es-
tavam habituados, como o cateterismo vesical, 
por exemplo. “Nosso objetivo é dar o máximo 
de autonomia ao paciente, até como forma de 
adaptá-lo a uma vida em que sua deficiência seja 
resolvida no cotidiano”, conclui Marcia.

Luciana Conceição, fisioterapeuta do hospi-
tal, explica que a mãe pode ficar com medo de 
mexer na criança após uma cirurgia. “É uma mãe 
que fazia tudo para a criança que agora tem que 
lidar com uma mudança, com necessidades mui-
to grandes”.
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Maria Lúcia diz que lidar com o acompanhante é muito im-
portante, por ele ser um aliado. “Mães que causam escândalo por-
que seu filho não é atendido não são o problema. O problema é 
do paciente, cuja falta de atendimento lhe causa desespero. São 
os familiares que conhecem o paciente e interpretam suas altera-
ções”. Com a cooperação dos pais, a recuperação é mais rápida e 
efetiva.

Com a evolução das técnicas cirúrgicas e atuação intensa da 
fisioterapia, as internações têm sido cada vez mais curtas, o que 
reduz o tempo disponível para orientação dos envolvidos.

Um dos principais problemas em relação ao tratamento com 
o deficiente, de acordo com Eliana, é não saber o que acontece 
com ele quando deixa o hospital. “O Brasil é pobre de referên-
cias. Recebemos pacientes encaminhados erroneamente, que po-
deriam ser atendidos no próprio município de origem, por causa 
de um problema comum de cirurgia, que não é detectado pelo 
serviço de saúde. Ao mesmo tempo, há lugares que não sabem de 
nossa existência para casos em que somos necessários”.

Marcia explica que o treinamento pelo qual os novos funcio-
nários do hospital passam é importante para saber como a equipe 
vai atuar, de modo abrangente, para que o novo profissional te-
nha uma ideia do todo do paciente e complemente isso na prática.

Eliana afirma que há uma proximidade muito grande entre os 
pacientes e os profissionais, o que facilita o relacionamento entre 
eles. “Essa humanização é benéfica para os dois lados. Hoje o de-
ficiente está incluso socialmente, está participando da sociedade. 
Então é importante trabalhar na adaptação de todo esquema para 
o tratamento dos deficientes. É uma pessoa normal como qual-
quer outra, tem que ser tratado da mesma forma que os outros”. 

Incentive a autonomia do paciente;1

Informe-se sobre os serviços 
que podem ajudar o paciente 
para encaminhá-lo após alta ou 
atendimento, principalmente em casos 
de neonatos com mielomeningocele;

2

Tenha uma visão holística do paciente; 
muitas queixas de pacientes da 
AACD sobre serviços de outros locais 
dizem respeito a não orientação 
sobre alimentação, patologias como 
bexiga neurogênica, de simples trato. 
O paciente é um conjunto, exige 
atendimento multidisciplinar.

3

Veja se o paciente tem acompanha-
mento psicológico, essencial para a 
auto-aceitação de sua deficiência;

4

Esteja aberto ao conhecimento do 
acompanhante do deficiente, que sabe 
do estado dele e das especificidades 
de seu cuidado por acompanhá-lo 
diariamente;

5

Esteja atento a casos de maus 
tratos para alertar as autoridades 
competentes e orientar o paciente. Se 
possível, que a instituição desenvolva 
um protocolo;

6

Tire dúvidas com instituições-
referência, como a própria AACD. A 
interrelação entre as instituições é 
muito importante. O ideal seria que 
houvesse um órgão centralizador para 

direcionar essas dúvidas.

7

Dicas da equipe de enfermagem do 
Hospital da AACD:
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