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Humanização da assistência de enfermagem 
para portadores de paralisia cerebral

A paralisia cerebral é um distúrbio não-progressivo que ocorre no sistema nervoso central, ainda em desenvolvimen-
to. O objetivo deste estudo é identificar os princípios e valores que regem a assistência humanizada prestada pela 
equipe de enfermagem às pessoas com Paralisia Cerebral. Trata-se de pesquisa de campo com abordagem qualitativa 
com seis profissionais da enfermagem de uma instituição filantrópica, que abriga 36 portadores de paralisia cerebral. 
Conclui-se que, a assistência de enfermagem para essas pessoas deve ser holística, livre de preconceitos, olhando o 
ser humano como um todo indivisível, que apresenta as mesmas necessidades que qualquer outro ser humano. 
Descritores: Paralisia cerebral, Humanização, Assistência de enfermagem.

Brain paralysis is a non-progressive disturbance that occurs at the central nervous system while being developed. 
The aim of this study is to identify the principles and values of humanized care that nursing team give to the people 
presenting brain paralysis. That’s a qualitative research at a philanthropic institution with 6 nurses and 36 people pre-
senting brain paralysis. It is concluded that the nurse care to these people must be holistic, free of prejudice, looking 
the human being as a whole and that presents the same needs that any other human being.
Descriptors: Brain paralysis, Humanization, Nursing care.

La parálisis del cerebro es una perturbación no-progresiva que ocurre en el sistema nervioso central cuando aun está 
desarrollándose. El objetivo de este estudio es identificar los principios y valores en la asistencia humanizada del 
equipo de enfermería a las personas con Parálisis del Cerebro. Se trata de una investigación cualitativa desarrollada 
con seis profesionales de enfermería de una institución filantrópica  que cuida de 36 portadores de parálisis cerebral. 
Se  concluye que la asistencia de enfermería a las personas debe ser holística, libre de preconceptos, mirando al ser 
humano como una todo indivisible, ya que estos presentan las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. 
Descriptores: Parálisis cerebral, Humanización, Asistencia de enfermería.
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INTRODUÇÃO

Por ser um assunto escasso em grades curriculares, e pela 
experiência de trabalho voluntário em uma instituição 

fi lantrópica que cuida de forma humanizada de pessoas 
portadoras de paralisia cerebral, teve-se à motivação de se 
desenvolver este estudo.

Em contraste com outras instituições que também assistem 
pessoas com paralisia cerebral e cuja assistência de enfermagem 
oferecida se resume aos cuidados gerais (havendo grande 
preocupação com a doença, mas pouco interesse pelo doente) 
no decorrer de trabalhos voluntários, chamou a atenção o 
tratamento humanizado que é oferecido às pessoas assistidas, o 
que levou ao questionamento: quais os princípios e valores que 
regem a assistência humanizada prestada pela enfermagem à 
pessoa com paralisia cerebral?

O sistema nervoso central (SNC) é formado pelo encéfalo e 
pela medula espinhal. O encéfalo é a parte frontal e superior 
do SNC, composto por dois hemisférios separados de maneira 
incompleta pela grande fi ssura longitudinal1.

Os hemisférios cerebrais dividem-se em pares de lobos 
frontais, parietais, temporais e occipitais; onde estão 
localizados os centros nervosos que regulam as principais 
funções orgânicas2. O encéfalo comanda as funções do 
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corpo e cada área é responsável por uma 
determinada função, como os movimentos dos 
membros e a fala (lobo frontal), a visão (lobo 
occipital) e a audição (lobo temporal)3. São 
nas fases precoces do neurodesenvolvimento 
que os agentes agressores podem interferir na 
fi siologia normal do SNC4.

É necessário ter conhecimento amplo das 
variações normais de desenvolvimento motor 
para se detectar progresso anormal, e deve–se 
proceder a uma cuidadosa anamnese para 
levantar os possíveis fatores etiológicos5.

A paralisia cerebral é uma doença do SNC 
caracterizada por uma alteração do movimento 
e da postura, onde a coordenação muscular 
apresenta–se não correta e o tônus muscular está 
com alterações mais ou menos importantes; tudo 
isso devido a uma lesão no cérebro ainda em 
desenvolvimento, nos primeiros anos de vida6.

“Trata–se de um distúrbio não–progressivo 
que pode ser acompanhado de problemas 
de percepção, défi cits de linguagem e 
comprometimento intelectual”5.

A paralisia cerebral (PC) é causada por 
alguma forma de dano ao cérebro imaturo, 
ou seja, sempre tem início na infância, e 
não é uma doença contagiosa, portanto, 
não é transmitida de uma pessoa para 
outra. Um bebê ou criança de pouca idade 
que tenha tido uma lesão na cabeça em 
um acidente de carro, por exemplo, pode 
desenvolver paralisia cerebral7. 

Existem diversos fatores pré–natais, 
perinatais e pós–natais que contribuem 
para a etiologia da PC, isoladamente ou 
não5. Dentre as causas, destacam-se as pré-
natais, como desordens genéticas, infecções 
congênitas (citomegalia, toxoplasmose, 
rubéola), hipóxia fetal (decorrente de 
complicações maternas, como no caso 
das hemorragias) e exposição da mãe a 
substâncias tóxicas ou agentes teratogênicos 
(radiação, álcool, cocaína e certas 
medicações principalmente nos primeiros 
meses de gestação). 

As causas perinatais estão relacionadas 

“POR SER UM ASSUNTO 
ESCASSO EM GRADES 

CURRICULARES, E 
PELA EXPERIÊNCIA DE 

TRABALHO VOLUNTÁRIO 
EM UMA INSTITUIÇÃO 

FILANTRÓPICA QUE 
CUIDA DE FORMA 
HUMANIZADA DE 

PESSOAS PORTADORAS 
DE PARALISIA 

CEREBRAL, TEVE-SE 
À MOTIVAÇÃO DE SE 
DESENVOLVER ESTE 

ESTUDO”
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As manifestações clínicas gerais da paralisia cerebral 
são relativas a retardo do desenvolvimento motor 
grosso, desempenho motor anormal, alterações do tônus 
muscular, posturas anormais, anormalidades dos reflexos e 
incapacidades associadas5.

Através do toque de uma forma expressiva, genuína 
e sincera, os enfermeiros podem claramente transmitir 
cuidados e apoio aos clientes e às suas famílias. Dizem 
ainda que é através da compreensão do poder do toque em 
interações humanas, que os enfermeiros podem inseri-lo com 
sucesso em sua assistência, levando-os a desenvolver suas 
próprias habilidades, através desta inclusão em processos 
de comunicação8.

A assistência de enfermagem para pessoas com paralisia 
cerebral deve ser prestada de forma coerente. As ações da 
enfermeira devem transmitir aceitação, afeição, amizade e 
promover na criança um sentimento de confiança5.

Para traçar uma assistência de enfermagem que auxilie 
o paciente com Paralisia Cerebral, a enfermeira deve 
organizar suas ações por meio do processo de enfermagem, 
que é composto por cinco fases: histórico de enfermagem, 
feito através de entrevista para coleta de dados com os 
pais e/ou responsáveis junto ao paciente, e exame físico. 
Uma vez levantados os problemas e necessidades do 
paciente são identificados os diagnósticos de enfermagem9. 
Os diagnósticos de enfermagem fornecem à enfermeira 
subsídios e direcionamento necessários para o planejamento 
da assistência. Este planejamento da assistência de 

 
Tabela 1. Proposta de assistência de enfermagem baseada em diagnósticos e intervenções da NIC.

Prescrição de enfermagem
Incentivar o sentar–se, engatinhar e andar nas idades apropriadas;

Incentivar a locomoção;

Empregar auxílios, como barras paralelas e muletas (para facilitar a locomoção);

Implementar e instruir a família na realização de exercícios de extensão (para prevenir 

deformidades).

Incentivar a criança a ajudar em seus cuidados de acordo com a sua idade e sua capacidade 

(para facilitar ótimo desenvolvimento);

Incentivar atividades que exijam o uso de uma ou de ambas as mãos (para estimular o ótimo 

desenvolvimento);

Ajudar no controle da mandíbula durante a alimentação (para facilitar a ingestão de alimentos);

Incentivar o uso de utensílios adaptados, alimentos e roupas (para facilitar a auto-ajuda).

Solicitar intervenção fonoaudiológica logo no início (antes que a criança adquira maus hábitos 

de comunicação);

Utilizar objetos e figuras (para reforçar a fala e incentivar a compreensão);

Ensinar e utilizar métodos de comunicação não-verbal (por exemplo, linguagem por sinais) 

para crianças com disartria grave.

Capitalizar os acertos da criança e compensá-la por seus fracassos (para incentivar auto-

imagem positiva),

Elogiar a criança por suas realizações e quase realizações, como a execução parcial de uma tarefa;

Evitar críticas negativas e provocações;

Orientar os pais sobre a importância de seu interesse e apoio no desenvolvimento do 

autocuidado positivo de seus filhos.

Diagnósticos de enfermagem
Mobilidade física prejudicada

Déficits de auto cuidado no banho / 

higiene e alimentação

Comunicação verbal comprometida

Distúrbio da imagem corporal  

(relacionada a percepção de 

incapacidade)

principalmente com complicações durante o parto, 
prematuridade e hiperbilirrubinemia. As principais causas 
de paralisia cerebral pós-natal são infecções do SNC 
(meningites e encefalites), traumatismo crânio-encefálico e 
hipóxia cerebral grave (afogamento, convulsões prolongadas 
e paradas cardíacas)3.

CLASSIFICAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
Existem diversas maneiras de classificar a PC, porém 
considera-se que a mais útil baseia–se na natureza e na 
disfunção neuromuscular, como a espástica, discenésica, 
atáxica e mista5.

É importante enfatizar que um portador de PC pode apresentar 
alterações que vão desde leve incoordenação dos movimentos 
ou uma maneira diferente para andar, até inabilidade para 
segurar um objeto, falar ou deglutir3. 

A espástica apresenta comprometimento das habilidades 
motoras grossas e finas, músculos rígidos e fracos, controle 
deficiente da postura e do equilíbrio; na discenésica os 
músculos realizam movimentos involuntários e lentos, 
apresenta comprometimento dos músculos faríngeos, 
laríngeos e orais, o que provoca salivação e disartria 
(articulação imperfeita da fala); enquanto que na atáxica 
apresenta incoordenação estática e movimentos voluntários 
desajeitados e marcha com base ampla; existe ainda a 
paralisia cerebral mista, caracterizada pela combinação de 
dois tipos acima citados, mais freqüentemente a espástica e 
a discinésica4.
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Este estudo tem como objetivo identificar os princípios 
e valores que regem a assistência prestada pela equipe de 
enfermagem no tocante a humanização para pessoas portadoras 
de paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Tipo de Pesquisa 
Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem 
qualitativa.

Na pesquisa qualitativa há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 
traduzido em números13. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicos no processo da pesquisa qualitativa. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas14. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento chave15. 

Local do Estudo e Período
O estudo foi realizado em uma entidade filantrópica da 
região metropolitana da cidade de São Paulo, que abriga 
36 portadores de paralisia cerebral. A pesquisa ocorreu no 
primeiro semestre de 2007. 

População e amostra 
Foi constituída por seis profissionais da enfermagem (cinco 
auxiliares de enfermagem e uma enfermeira) do turno da manhã, 
que estiveram presentes no momento da aplicação da entrevista, 
sendo que dois recusaram participar. O número de participantes 
foi definido conforme saturação nas verbalizações, ou seja, 
quando as falas começaram a se repetir, foi dado por encerrado 
o número de sujeitos participantes do estudo. 

Procedimentos Éticos 
Esta pesquisa foi cadastrada no Conselho Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP) sob o número 113580, e posteriormente 
submetida à aprovação do Comitê de Ética da Universidade 
Nove de Julho.

enfermagem é chamado plano assistencial, onde é realizada 
uma organização do plano terapêutico10. 

A seguir, é feito um plano de cuidados, comumente chamado 
de prescrição de enfermagem, que vem a ser uma implementação 
dos cuidados de enfermagem traçados no plano assistencial, 
que é realizada pelos auxiliares e técnicos de enfermagem; após 
feitos os cuidados, a enfermeira deve fazer uma evolução do 
quadro clínico do paciente baseada no exame físico e conversa 
terapêutica diários e nas anotações de enfermagem feitas por 
qualquer membro da equipe de enfermagem (enfermeiro, 
auxiliar e técnico de enfermagem)11.

A evolução de enfermagem deve ser feita a cada vinte e 
quatro horas e se necessário sempre completada; o processo 
é encerrado no prognóstico do quadro do paciente, fazendo 
uma avaliação do plano assistencial junto ao quadro clínico 
apresentado pelo paciente após a assistência9.

Para a eficácia das prescrições de enfermagem, deve ser feita 
reavaliação contínua e evolução dos cuidados de enfermagem5.

A sigla NIC é um termo inglês, que traduzido para a 
língua portuguesa, significa Classificação das Intervenções de 
Enfermagem. A Classificação das Intervenções de Enfermagem 
(NIC) apresenta uma lista completa de intervenções de 
enfermagem, que abrangem da prática generalista às áreas de 
especialidade. Desenvolvida por membros da equipe de pesquisa 
da Universidade de Iowa, esta ferramenta clínica contribui para 
a padronização e definição da base de conhecimento para o 
ensino e a prática de enfermagem, comunica a natureza da 
enfermagem e facilita a seleção adequada das intervenções por 
profissionais e estudantes da área12.

PROPOSTA DE ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM
A tabela 1 aponta a proposta de assistência de enfermagem 
baseada em diagnósticos e intervenções da NIC.

Para os profissionais prestarem uma assistência de enfermagem 
coerente, é necessário que tenham uma visão plena, holística e  
observem o ser humano como um todo, auxiliando as pessoas 
com paralisia cerebral de forma integral, respeitando seus 
valores e sentimentos, oferecendo assim uma assistência de 
enfermagem humanizada. 

 
Categoria nº 2. Percepção de que a criança com paralisia cerebral interage com o cuidador. São Paulo, 2007.

Unidades de significados destacadas
US5 “elas também sentem assim, aquele carinho pela gente sabe?...”

US6 “elas querem água, elas olham para mim e se abre...” 

US7 “eu sinto que elas estão com sede...”

Número dos entrevistados
Entrevistado nº 5

 
Categoria nº 1. Percepção de que a criança com paralisia cerebral apresenta NHB*. São Paulo, 2007

Unidades de significados destacadas
US6 “eles não são coitados, eles são iguais a nós...”

US3 “crianças assim precisam muito da gente, do nosso carinho ...”

US3 “eu acho que eles precisam de amor...”

US4 “eles precisam de muito amor, carinho...”

US4 “cuidar, porque não é só uma coisa, é um ser que está ali na cadeira de rodas, no berço...” 

Número dos entrevistados
Entrevistado nº 2

Entrevistado nº 3

Entrevistado nº 4

Entrevistado nº 5

Entrevistado nº 6

*NHB: Necessidades Humanas Básicas.
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precisam de muito amor, carinho (US4), 
sei que elas também sentem assim, aquele 
carinho pela gente (US5), elas sentem 
assim aquele carinho, elas sentem aquele 
amor, e quando você as vê assim... elas 
querem água, elas olham pra mim e se 
abrem (US6), e eu fico olhando assim, eu 
sinto que elas estão com sede (US7), você 
sente... sabe aquele carinho e você sabe 
e você sente assim quando as crianças 
gostam de você, nossa! (US8) Tem criança 
que transmite carinho, aquele amor, sinto-
me feliz e agradeço a Deus por estar aqui, 
cada momento, cada minuto que eu estou 
vivendo (US9), estou aprendendo mais e 
mais com minhas próprias amigas, com as 
crianças e comigo mesmo (US10)”.

A seguir, foi realizada a categorização 
das US. As unidades referentes a um 
mesmo tema, foram agrupadas, originando 
quatro categorias as quais desvelaram 
os princípios, os valores e os fatores 
afetivos que motivaram uma assistência de 
enfermagem humanizada para portadores 
de paralisia cerebral.

“As necessidades são universais, portanto 
comuns a todos os seres humanos; o que 
difere de um indivíduo para outro é a sua 
manifestação e a maneira de satisfazê–la ou 
atendê–la”9.  

As necessidades humanas básicas foram hierarquizadas em 
cinco níveis: 1) necessidades fi siológicas, 2) de segurança, 3) de 
amor, 4) de estima, 5) de auto-realização. Todas as necessidades 
estão intimamente inter-relacionadas, uma vez que fazem parte 
de um todo, o ser humano16.

“Ao nos projetarmos no lugar do outro, tomamos consciência 

Após, liberada pela instituição a realização 
da pesquisa, as pessoas entrevistadas foram 
orientadas quanto aos objetivos e propósitos 
do estudo e quando houve concordância 
conforme Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, - CNS, assinaram o termo 
de consentimento livre e esclarecido, quando 
então foi dado início à coleta dos dados.

Instrumento e Coleta de Dados 
O instrumento utilizado para coleta de 
dados foi uma entrevista semi-estruturada. A 
parte estruturada foi referente aos dados de 
identifi cação dos entrevistados.

A seguir buscou-se, de cada participante, a 
resposta à pergunta “como é para você cuidar 
de pessoas portadoras de paralisia cerebral? Por 
quê?”. As descrições obtidas de cada pessoa 
pesquisada foram transcritas no momento em 
que estavam sendo entrevistadas.

RESULTADOS
A análise dos resultados obtidos através das 
entrevistas, teve início com uma leitura não 
interpretativa, mas no sentido apenas de haver 
uma interação com os discursos colhidos, os 
quais foram numerados de (1) um a (6) seis. 
Posteriormente, foi feita nova leitura a fi m de 
destacar e numerar as proposições signifi cativas 
para o alcance dos objetivos propostos, que 
foram chamadas de Unidades de Signifi cado (US), conforme a 
descrição do discurso nº 5 mostrado, como exemplo, abaixo:

“Olha, eu tenho sete anos que trabalho aqui, vou fazer 
em janeiro, sinto-me privilegiada por cuidar das crianças 
(US1), assim, sinto-me muito bem, acho que fui escolhida 
por Deus (US2), porque é uma passagem que estou passando 
e eu sinto assim, muito feliz de estar aqui ainda (US3). Eles 

 
Categoria nº 3. Desenvolvimento de vínculo afetivo entre os profi ssionais e a criança. São Paulo, 2007

Unidades de significados destacadas
US1 “é um prazer, porque eu gosto muito das crianças...” 

US1 “sinto-me privilegiada por cuidar das crianças...”

US2 “sinto-me muito bem, acho que fui escolhida por Deus”...

US8 “você sente bem quando as crianças gostam de você, nossa! ”

US1 “é gratificante, eu gosto muito...”

Número dos entrevistados
Entrevistado nº 3

Entrevistado nº 5

Entrevistado nº 6

 
Categoria nº 4. Percepção do aperfeiçoamento técnico. São Paulo, 2007.

US7 “você tem cuidado holístico, assistência é toda para essas pessoas com paralisia cerebral...”

US2 “eu queria fazer um curso para eu não fazer as coisas, não só por curiosidade, mas na técnica...”

US3 “se a gente aplicar não só o amor, mas envolve a técnica...”

US7 “eu quis não somente cuidar com amor, mas com a sabedoria da ciência e foi onde eu corri 

atrás por isso...”

Entrevistado nº1

Entrevistado nº6

“O CUIDADO 
HUMANIZADO, ALÉM 

DE FAVORECER O 
DOENTE COMO UM 

TODO, PERMITE-LHE 
A PRESERVAÇÃO DE 

SUA INDIVIDUALIDADE, 
TORNANDO VISÍVEL 

A MELHORA DA 
RESPOSTA EM RELAÇÃO 

AO TRATAMENTO E A 
SUA CONFIANÇA NOS 
PROFISSIONAIS QUE 

LHE PRESTAM CUIDADO, 
O QUE MUITAS VEZES 

É PERDIDA QUANDO SE 
ESTÁ SOB CUIDADOS 

MÉDICOS”
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de nós mesmos, ou seja, sentimos e somos 
capazes de avaliar e escolher terapeuticamente 
como gostaríamos de ser tratados naquele 
momento”17. 

 Existe uma infi nidade de expressões ou 
movimentos do nosso corpo que têm seus 
signifi cados, ele sempre está dizendo alguma 
coisa sem expressar uma palavra sequer11. 

A atenção por parte do enfermeiro aumenta 
o conforto, a identidade e a integridade do 
paciente. O calor humano, o amor e a atenção 
compreensiva estão entre os elementos 
essenciais em qualquer recuperação8. 

Humanizar a relação com o doente 
realmente exige que o trabalhador valorize a 
afetividade e sensibilidade como elementos 
necessários ao cuidar18. 

A necessidade de amor é o processo 
dinâmico de troca de energia emocional 
positiva entre os seres vivos9.

O domínio técnico abrange a aplicação 
da ciência e da tecnologia da assistência de 
enfermagem. Já o conhecimento científi co, 
possibilita o crescimento profi ssional, pro-
porcionando capacidade de inovação, 
iniciativa para tomada de decisão, raciocínio 
crítico, direcionando para uma atuação 
coerente humanizada19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa foram declarados quais são os 
princípios e valores que regem uma assistência de enfermagem 
humanizada para portadores de paralisia cerebral, a saber: 
amor pela profi ssão que exerce e pelo próximo; capacidade de 
inovação de suas habilidades técnicas; iniciativa para prestar 

uma assistência humanizada desprovida de 
preconceitos, oferecendo a esses pacientes 
o melhor atendimento, para que eles possam 
ter cada vez mais qualidade de vida. 

O estudo leva à reflexão de que, 
no cotidiano da vida profissional, 
com tantos procedimentos (relatórios, 
responsabilidades, e outros) às vezes 
esquecemos de cuidados que são tão 
importantes quanto medicação e curativo, 
que é o cuidado emocional (um toque, um 
minuto de conversa, um sorriso) para quem 
está sob nossa assistência (frágil, sensível, 
dependente, vulnerável, em um ambiente 
não-familiar, com pessoas desconhecidas).

Os profi ssionais de enfermagem devem 
agir com compreensão e refl exão teórica, 
tendo como essência o pensamento crítico. 
O cuidado humanizado, além de favorecer 
o doente como um todo, lhe permite 
a preservação de sua individualidade, 
tornando visível a melhora da resposta em 
relação ao tratamento e a sua confi ança nos 
profi ssionais que lhe prestam cuidado, o 
que muitas vezes é perdida quando se está 
sob cuidados médicos.

 A individualidade não se refere à 
patologia, ala ou ao leito do paciente, mas 
sim à sua história de vida, sua personalidade, 
sua família, seus costumes.

Analisados os dados, conclui-se que a assistência de 
enfermagem para pessoas portadoras de paralisia cerebral 
deve ser holística, coerente, completa, livre de preconceitos, 
olhando o ser humano como um todo indivisível, como um 
ser biopsicossocial que apresenta as mesmas necessidades 
que qualquer outro ser humano. 

“ANALISADOS OS 
DADOS, CONCLUI-SE 

QUE A ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM PARA 

PESSOAS PORTADORAS 
DE PARALISIA CEREBRAL 

DEVE SER HOLÍSTICA, 
COERENTE, COMPLETA, 

LIVRE DE PRECONCEITOS, 
OLHANDO O SER 

HUMANO COMO UM 
TODO INDIVISÍVEL, 

COMO UM SER 
BIOPSICOSSOCIAL QUE 

APRESENTA AS MESMAS 
NECESSIDADES QUE 

QUALQUER OUTRO SER 
HUMANO”
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