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RESUMO 

 

Crianças com necessidades especiais de saúde são aquelas que demandam 
cuidados especiais, temporários ou permanentes, devido às condições crônicas de 
saúde podendo ser condições físicas, comportamentais, emocionais ou cognitivas. 
Esses cuidados causam desafios nas rotinas e readaptação das atividades das 
famílias juntamente com a criança e requerem ações de promoção em saúde 
realizadas por meio de medidas que permitem uma melhor qualidade de vida do 
ponto de vista emocional e físico, além da educação para medicalização. Dessa 
forma, o presente estudo possui o objetivo de compreender o impacto das doenças 
crônicas na dinâmica de vida de crianças e adolescentes com necessidades 
especiais de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa que proporciona analise e a 
síntese dos resultados sobre determinado assunto nos estudos. Os estudos 
selecionados por meio das bases de dados Banco de Dados de Enfermagem 
(BDENF), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Informação em Saúde da 
América Latina (LILACS), no período de 2014 a 2019, com o intuito de levantar 
informações a respeito do impacto das doenças crônicas no contexto de crianças e 
adolescentes, bem como a intervenções necessárias para a qualidade de vida desta 
população. Foram encontrados 117 artigos que, posteriormente, foram submetidos a 
análise criteriosa proposta pelo referido método. Deste total, selecionou-se 16 
estudos primários que atenderam aos critérios para compor a presente revisão. Com 
os achados foi possível constatar que fatores como sobrecarga do cuidador, 
fragilidade nos serviços, falta de preparo de cuidadores, pouca atenção dos gestores 
e recursos humanos instáveis, acessibilidade, humanização, educação em saúde e 
tecnologias digitais estão relacionados a doença crônica e podem afetar, de forma 
positiva ou negativa, a dinâmica de vida de crianças, adolescentes e responsáveis 
que com ela convivem. Sendo assim, foi possível constatar que as crianças e 
adolescentes portadoras de doenças crônicas enfrentam em seu cotidiano diversos 
desafios e limitações que prejudicam no desenvolvimento ou no bem-estar tais como 
problemas em suas rotinas relacionadas com adaptação física ou social, na 
convivência das dores, internações, tratamento com medicações durante o 
desenvolvimento necessitando de acompanhamento por toda vida, no 
enfrentamento das fragilidades na atenção à saúde dificultando atender as 
demandas tais como falta de medicamento, barreiras para poder promover os 
cuidados. Portanto entende-se que assistência à saúde um elemento chave para o 
direcionamento, auxílio, fortalecimento de vínculos e melhor compreensão daquilo 
que diz respeito a condição crônica. O enfermeiro torna-se protagonista em engajar 
intervenções e ações aplicáveis neste contexto, de modo a orientar acerca dos 
cuidados a serem realizados e, também, facilitar meios para o enfrentamento das 
dificuldades vivenciadas por esta população.  
 
Palavras-chave:  Criança; Adolescente; Doença Crônica; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

Children with special health needs are those who require special care, either 
temporary or permanent, due to chronic health conditions, which can be physical, 
behavioral, emotional or cognitive. This care causes challenges in the routines and 
readaptation of the family's activities together with the child and requires health 
promotion actions carried out through measures that allow a better quality of life from 
the emotional and physical point of view, in addition to education for medicalization. 
Thus, the present study aims to understand the impact of chronic diseases on the life 
dynamics of children and adolescents with special health needs. This is an 
integrative review that provides analysis and synthesis of the results on a given 
subject in the studies. The studies selected through the databases Database of 
Nursing (BDENF), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) and Latin American 
Health Information (LILACS), in the period from 2014 to 2019, in order to raise 
information regarding the impact of chronic diseases in the context of children and 
adolescents, as well as the necessary interventions for the quality of life of this 
population. A total of 117 articles were found, which were later submitted to the 
careful analysis proposed by the method. From this total, 16 primary studies were 
selected that met the criteria to compose the present review. With the findings it was 
possible to verify that factors such as caregiver's overload, fragility in the services, 
lack of preparation of caregivers, little attention from managers and unstable human 
resources, accessibility, humanization, health education and digital technologies are 
related to chronic disease and can affect, in a positive or negative way, the dynamics 
of the lives of children, adolescents and caretakers who live with them. Thus, it was 
possible to verify that children and adolescents with chronic diseases face in their 
daily lives several challenges and limitations that impair their development or well-
being, such as problems in their routines related to physical or social adaptation, 
living with pain, hospitalizations, treatment with medications during their development 
requiring lifelong monitoring, and facing weaknesses in health care making it difficult 
to meet demands such as lack of medication and barriers to promote care. 
Therefore, it is understood that health care is a key element to guide, help, 
strengthen bonds, and better understand what is related to the chronic condition. The 
nurse becomes a protagonist in engaging interventions and applicable actions in this 
context, in order to guide about the care to be performed and also facilitate means to 
face the difficulties experienced by this population.  
 
 
Keywords: Children with Disabilities; Child care; Pediatric nursing; Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos contemporâneos e a elaboração de estratégias e 

ações de saúde são responsáveis pela diminuição do índice de mortalidade infantil, 

sobretudo em decorrência de doenças infecciosas e imunopreveníveis. No entanto, 

como consequência, ainda se observa um aumento no ranking de adoecimento e 

morte por enfermidades perinatais, dentre elas as malformações congênitas, 

deformidades, afecções originadas no período perinatal, asfixia ao nascer e hipóxia 

intrauterina, complicações da placenta, complicações maternas da gravidez, do 

cordão umbilical e membranas (PEREIRA, et al. 2016). 

 As crianças que sobrevivem a essas enfermidades apresentam 

consequências ao longo do seu desenvolvimento devido a alguma necessidade 

diferente em comparação a outras crianças, o que caracteriza as condições crônicas 

de saúde. De modo geral, são aquelas que possuem condições físicas, 

comportamentais, emocionais e cognitivas singulares que, exigem cuidados 

temporários ou permanentes frequentemente realizados em seus domicílios por 

seus familiares (GÓES; CABRAL, 2017).  

Esses cuidados acabam causando um certo impacto na dinâmica dessas 

famílias em virtude de uma série de desafios que recaem em suas rotinas, sobretudo 

no que diz respeito a readaptação das atividades, uma vez que as ações e o 

conhecimento podem não ser habituais em seus cotidianos. Deste modo, é 

fundamental que as famílias tenham conhecimentos e orientações para atender as 

necessidades e aplicar os cuidados necessários as crianças e adolescentes com 

condição crônica, através de noções de remoção de agentes infecciosos e 

higienização correta, uso racional de medicamentos, sinais e sintomas de possíveis 

infecções, dentre outros (SIMONASSE; MORAES, 2015). 

A chegada da tecnologia e informação em saúde desencadeou uma 

diminuição nos índices de mortalidade infantil, aumentando, assim, a expectativa de 

vida na prematuridade. No entanto, essa transformação no contexto epidemiológico 

não exclui a possibilidade dessas crianças apresentarem, em um determinado 

percurso de suas vidas, condições crônicas de saúde. Os números apontam que, 

em 2010, cerca de 23,9% da população brasileira convivem com algum tipo de 

deficiência, com variações em suas complexidades (BRASIL, 2019a). 
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Neste cenário o enfermeiro torna-se responsável pelo desenvolvimento de 

intervenções de enfermagem, com o propósito de prevenir quaisquer eventualidades 

por meio da promoção da saúde, tanto no aspecto físico quanto psicológico com 

vistas para redução da dependência, através da capacitação do familiar e/ou 

responsável para o autocuidado e, consecutivamente, da criança para o autocuidado 

(REIS, et al. 2017).  

A enfermagem, além desenvolver as competências técnicas específicas, 

desempenha o cuidado através do acolhimento e apoio às famílias, esclarecendo as 

dúvidas, realizando orientações e acompanhando o indivíduo do nascimento à alta 

hospitalar (FIGUEIREDO; SOUSA; GOMES, 2016). Uma grande parcela das 

famílias de CRIANES carecem de incentivo e orientações em relação a sua 

participação nos cuidados prestados desde o nascimento até a alta hospitalar, 

surtindo efeitos, posteriormente, no cuidado domiciliar (SANTIAGO, 2016).  

Essa lacuna infere distintos desafios para a atuação da enfermagem na 

saúde materno-infantil, principalmente no que se refere a promoção do cuidado a 

criança e família, considerando que este apresenta-se fortemente sustentado por 

pilares como a comunicação, a conexão, o aconselhamento e, em especial, a 

participação da pessoa responsável (CRUZ, et al. 2017). 

Desse modo, o presente estudo assume o interesse de identificar os 

principais desafios e limitações que abarcam o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes que convivem com condições crônicas de saúde e os efeitos destas na 

dinâmica de vida familiar, de modo a ampliar o trabalho realizado pelo enfermeiro na 

atenção a esta população tendo como enfoque a promoção da educação em saúde 

para o aumento da qualidade de vida da criança e família.  

Para isso, é fundamental que a enfermagem transcenda sua atuação 

profissional, explorando os limites e adaptações impostas pela cronicidade através 

de intervenções já realizadas, como forma, também, de aprofundar o conhecimento 

a respeito da sua atuação na assistência a necessidades especiais em saúde e, 

sobretudo, posicionar o familiar e/ou cuidador como protagonista do processo de 

cuidar, por meio de informações e orientações acerca dos cuidados específicos 

desta população. Diante deste contexto, questiona-se: qual o efeito das doenças 

crônicas no contexto de crianças e adolescentes e as intervenções necessárias para 

manutenção e qualidade de vida desta população? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o efeito das doenças crônicas na dinâmica de vida de crianças 

e adolescentes com doenças crônicas de saúde. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

- Identificar os desafios e limitações por crianças e adolescentes a 

conviverem com condições crônicas de saúde. 

- O papel da família nos desafios e limitações no cuidado a crianças e 

adolescentes que convivem com a cronicidade. 

- Discorrer acerca do papel da enfermagem na assistência a crianças e 

adolescentes juntamente com seus familiares na promoção do cuidado diante as 

dificuldades enfrentadas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Doenças crônicas no contexto de crianças com necessidades especiais em 

saúde (CRIANES) 

 

As doenças crônicas são consideradas como um grave problema de saúde 

pública, de etiologia distinta, predominando as de natureza biológica e/ou 

psicológica. Em geral, estas iniciam-se de forma gradativa, incerta ou com períodos 

extensos, fazendo com que o tratamento necessite de mudanças na rotina e de 

intervenções de profissionais de saúde, sobretudo devido a sua complexidade, e 

complicações relacionadas à o aumento da morbimortalidade e a interferência no 

bem-estar das pessoas afetadas (BRASIL, 2014a). 

A ocorrência da doença crônica em qualquer fase do ciclo vital acaba 

danificando funções do organismo a curto ou longo prazo, caracterizando-se como 

um grave problema de saúde pública capaz de ocasionar consequências negativas 

para a população, principalmente na faixa etária infantil que, pode necessitar de 

inúmeras hospitalizações, intervenções terapêuticas, alterações na dinâmica de vida 

e familiar, além da assistência indispensável da equipe multiprofissional de saúde. 

De certo modo, conviver com a cronicidade inclui uma série de desafios que recai 

não só na vida da criança, como também de seus responsáveis, exigindo uma 

readaptação a realidade (SIMONASSE; MORAES, 2015; JÚNIOR, et al. 2020). 

Essas alterações são definidas pela presença de diversas complicações de 

aspecto físico e mental, como também restrição de atividades, necessidade de 

alimentação especifica, além da constante submissão a intervenções terapêuticas 

que podem ser, em alguns casos, exaustivas e dolorosas (NÓBREGA, et al. 2017; 

PIMENTA, et al. 2020). 

Como forma de atender a população que convive com a cronicidade foi 

criado pelo Ministério da Saúde em parceira com outras instituições o Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), cujo qual tem como finalidade subsidiar a implementação e 

o desenvolvimento de políticas públicas frente a prevenção e controle das doenças 

crônicas em todo território brasileiro.  

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

que apresentam condições crônicas, necessitando de cuidados que podem ser 
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temporários ou contínuos, passando a exigir um olhar especial dos profissionais e 

serviços de saúde. Essas condições crônicas requerem acompanhamento durante o 

seu cotidiano, necessitando de distintos profissionais da saúde para acompanhar os 

cuidados necessários, de modo que, seja possível diminuir o número de internações 

constantes em hospitais e melhorar a qualidade de vida da criança (CABRAL; 

MORAES, 2015; NEVES, et al. 2015). 

A assistência voltada para crianças e adolescentes que vivenciam a 

cronicidade requer diferentes tipos de cuidados que são de suma importância, onde 

inclui-se assistência direta, aparato tecnológico e terapia medicamentosa. No que 

diz respeito assistência direta integra-se cuidados de desenvolvimento para crianças 

que possuem limitações no estímulo de seu desenvolvimento, a citar os distúrbios 

do neurodesenvolvimento. Os cuidados que utilizam recursos tecnológicos são 

definidos por aqueles que fazem uso de dispositivos para auxiliar o organismo em 

sua funcionalidade, como a colostomia, traqueostomia, dentre outros. A terapia 

medicamentosa é destinada a crianças que fazem uso contínuo de fármacos 

específicos para determinadas doenças crônicas, como por exemplo, 

anticonvulsivantes. Além disso, habitualmente realiza-se cuidados com os indivíduos 

que necessitam de adaptações em suas tarefas diárias frente a necessidades 

humanas básicas, sendo considerados complexos quando há necessidade de 

associar mais de um cuidado (CABRAL; MORAES, 2015; NEVES, et al. 2019).  

O apoio e a participação da família em conjunto com os profissionais de 

saúde é fundamental no percurso da criança ou adolescente e pode contribui com a 

minimização dos sentimentos negativos, como angustia, aflição e medo, de conviver 

com a cronicidade, principalmente em situações cujas quais esses indivíduos 

acabam manifestando comportamentos que indicam uma convivência interpessoal 

abalada devido a multiplicidade de sentimentos decorrentes da condição crônica e 

mudanças na dinâmica de vida destas pessoas (SANTOS, et al. 2015). 

 

3.2 Principais doenças crônicas de incidência na infância 

 

A incidência dos problemas de saúde que determinam condições crônicas 

no percurso de vida de crianças e adolescentes desencadeia complicações que 

podem afetar seu bem-estar físico, psicológico e social. Essas doenças requerem 

cuidados especiais e acompanhamento durante seu desenvolvimento por 
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profissionais especializados e capacitados nas mais distintas áreas, onde destaca-

se a importância da equipe multiprofissional no atendimento a esta população. 

Dentre as principais doenças que recaem na infância e podem levar a cronicidade 

destaca-se aquelas relacionadas a sistema circulatório, respiratório, endócrino e 

cânceres (TORQUATO, et al. 2020). 

 

3.2.1 Cardiopatia Congênita 

 

A cardiopatia congênita caracteriza-se como uma malformação do coração e 

grandes vasos, considerada uma das graves doenças circulatórias incidentes em 

crianças. Os principais fatores de risco para desenvolver a doença são causas 

genéticas características da própria criança, como também avaliações no pré-natal 

irregulares e infecções. A doença pode ser classificada em dois tipos: Cardiopatias 

Congênitas Acianogênica (CCA) e a Cardiopatia Congênita Cianogênica (CCC); 

ambas relacionadas a oxigenação irregular na qual a criança apresenta lábios e pele 

de coloração azulada, podendo levar a graves problemas sistêmicos (REISNER, 

2016).  

Diante de sua complexidade, o diagnóstico da criança que apresenta sinais 

e sintomas típicos da enfermidade seja conduzido de maneira rápida, possibilitando 

o planejamento do plano terapêutico em tempo hábil, de modo a impossibilitar 

intercorrências e agravos, como o óbito. A enfermagem recebe contornos especiais 

neste processo devido ao ofício de prestar assistência do pré-natal até seu 

crescimento, inclusive na puericultura, além de conscientizar e educar os 

responsáveis a respeito dos cuidados que serão prestados, garantindo mais 

segurança e qualidade de vida para essas crianças (AMARAL; CORRÊA; AITA, 

2019). 

 

3.2.2 Asma e Fibrose Cística 

 

Constitui-se como uma doença crônica do trato respiratório que acomete 

vias aéreas inferior, predominantemente na população infantil e, assim, 

apresentando complicações como dispneia, esforço respiratório, tosse, dentre outras 

(REISNER, 2016). Os mecanismos de controle e manutenção das possíveis 

complicações são realizados através da terapia medicamentosa, exercícios físicos 
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específicos para faixa etária, dieta adequada e, como qualquer doença crônica, 

necessita de assistência multiprofissional de saúde para devidas orientações sobre o 

uso contínuo dos medicamentos inaladores “bombinha” e controle dos sintomas, 

através de intervenções educativas (OLIVEIRA; PEREIRA, 2018). 

 A Fibrose Cística também é uma doença que atinge o trato respiratório e 

interrompe as atividades deste sistema, como também o gastrointestinal. 

Caracteriza-se como uma doença genética, hereditária, que exige diagnóstico 

precoce ainda na infância para melhor planejamento de seu tratamento, pois devido 

a sua complexidade, pode ser fatal. É fundamental que as crianças e seus familiares 

tenham assistência de profissionais da saúde para melhorar a qualidade de vida, 

controlar os principais sintomas, esclarecer sobre a doença seus riscos e 

tratamentos (MARIANO; CONDE, 2017). 

 

3.2.3 Diabetes Mellitus 

 

Diabetes Mellitus é uma doença do sistema endócrino responsável pelo 

excesso de glicose no sangue, além da carência na produção de insulina pelo 

pâncreas. Divide-se em dois tipos de doença: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), comum 

na população infantil, requer uso contínuo de insulina associado a dieta saudável e 

exercícios físicos; e o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), presente na população de um 

modo geral. Não há dúvidas da importância da assistência e o apoio 

multiprofissional das equipes de saúde através do acompanhamento e ações 

educativas, tendo como objetivo a conscientização, educação e preparo de crianças, 

adolescentes e seus responsáveis para o cuidado e convivência com as condições 

crônicas impostas pela doença, como o estímulo para alimentação saudável, prática 

de exercícios físicos e, até mesmo, orientações para autoadministração da insulina 

(TEIXEIRA, et al. 2020). 

 

3.2.4 Neoplasias 

 

Os linfomas são neoplasia do tecido linfoide cujo qual é possível identificar 

na população infantil dois tipos de linfomas com especificidades distintas, que são 

eles o Linfoma Não-Hodgkin e Linfoma de Hodgkin. O primeiro constitui-se de 

células imaturas linfoides, com frequência crianças e adolescentes na faixa etária 
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dos 10 anos, incidente em região de abdome, cabeça e pescoço, além de ser uma 

neoplasia de rápido crescimento. O Linfoma de Hodgkin é característico de 

indivíduos com idade mais avançada, entre os 15, 19 anos ou mais, também 

predominante em meninos, incidente com o aumento de gânglios em região axilar, 

de pescoço e virilha (SILVA, 2019).  

Dessa forma, reconhecer a manifestação de possíveis sintomas como febre 

persistente sem presença de infeção, suores noturnos, perda de peso sem causa 

específica, pruridos cutâneos e dores nos linfonodos é de grande relevância para o 

diagnóstico precoce e implementação da intervenção terapêutica (SILVA, 2019).  

O tratamento para neoplasia é realizado em ambiente hospitalar, através de 

sessões de quimioterapia e radioterapia, o que acaba sendo exaustivo para os 

portadores e seus responsáveis. Diante disso, a equipe multiprofissional, em 

especial a equipe de enfermagem, deve promover, além dos cuidados específicos 

para a doença, o conforto, o estímulo da autoestima e promoção da qualidade de 

vida (SILVA, 2019). 

 

3.3 Atenção em rede e legislação no contexto doenças crônicas 

 

A saúde pública do Brasil possui como um de seus pressupostos 

proporcionar qualidade de vida para a população, através de intervenções de 

assistência em saúde, com enfoque no contexto biopsicossocial da população. 

Neste contexto, oportuniza-se a estas pessoas o acesso a organizações e serviços 

voltados para o saneamento básico, atendimento integral a saúde em toda a rede de 

atenção, educação básica e seus programas relacionados a qualidade de vida, 

alimentação saudável, abastecimento de água limpa e energia em casa, dentre 

outros (IKUNO, 2017).  

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 196 que “a saúde é 

direito de todos e dever do estado”, destacando a participação ativa dos princípios e 

atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) na garantia do direto de todos a 

serviços de saúde de forma integral e de qualidade. Dessa forma, crianças e 

adolescentes com necessidades especiais em saúde possuem direito a serviços 

garantidos pelo Estado através de seus órgãos públicos em qualquer fase do ciclo 

vital. A atenção a esta população concretiza-se por meio de abordagens variadas e 

diferentes especialidades profissionais, incluindo organizações, serviços e políticas 
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públicas em saúde especificas para as condições crônicas que afetam a infância e 

adolescência (BRASIL, 1988). 

Como forma de promover os direitos a população, a assistência e a 

educação em saúde a Atenção Primária têm sua responsabilidade através de um 

conjunto de ações, estratégias e intervenções para o cuidado e prevenção de 

doenças através da vacinação e da vigilância em saúde, bem como toda assistência 

no processo diagnóstico, tratamento e prognóstico. Além disso, é a responsável pelo 

o direcionamento da Rede de Atenção à Saúde (RAS) coordenando os serviços e 

intervenções disponível na rede (BRASIL, 2017a). 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) integra atividades e intervenções que 

atuam para melhoria da qualidade de vida com a assistência, cuidados e direitos aos 

serviços prestados sem distinção de gênero, raça ou condições sociais, uma vez 

que é dever do Estado promover e direito de todo o cidadão ter acessos a serviços 

de saúde integrais e de qualidade. Em 2011 ocorreu a implementação de redes 

temáticas na RAS, sendo estas a Rede de Cegonha, Rede de Atenção as Urgências 

e Emergências (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Rede de Cuidados 

para Pessoas Portadoras de Deficiência (RCPCD) e a Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas (RASPDC) (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2014b). 

Para apreender acerca dos direitos e recursos disponíveis a população e, 

principalmente, a população que vivencia a cronicidade torna-se de suma 

importância desvelar, respectivamente, de forma breve, os pressupostos que cada 

serviço contempla. A Rede Cegonha de acordo com a Portaria Nº 1.459 de 24 de 

julho de 2011 conceitua-se como uma rede de cuidados com diretrizes para atenção 

à saúde da mulher e crianças, por meio do acompanhamento e assistência no pré-

natal, durante o parto e após nascimento da criança, ofertando transporte em 

situações de urgência e emergência, bem como demais cuidados integrais a saúde 

da criança e contribuindo significativamente com a diminuição da mortalidade 

materno-infantil (BRASIL, 2011a).  

Face as mais distintas situações de urgência e emergência que acometem a 

população em geral, a Rede de Atenção às Urgências estabelece em suas diretrizes 

garantia a assistência na solicitação de serviços de saúde de acordo com o risco 

classificado, com o intuito de oferecer os cuidados necessários para casos de maior 

complexidade e, até mesmo, erradicar o risco iminente de morte. De acordo com a 

Portaria Nº 1.600 de 07 de julho de 2011 do art. 2º é de direito da sociedade e dever 
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do estado promover a “universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 

urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às 

relacionadas a causas externas” (BRASIL, 2011b). 

A Rede de Atenção Psicossocial assume o compromisso de atender 

pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool, crack e outras drogas, 

promovendo os cuidados em saúde, redução de danos, conscientização e 

reinserção destas pessoas na sociedade, sobretudo por meio do modelo 

desospitalizado. Coadunado a rede, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

realizam atendimento para às pessoas com transtornos mentais e uso e abuso de 

álcool, crack e outras drogas, através de abordagens comunitárias conduzidas por 

equipes multiprofissionais, onde trabalha-se o atendimento individualizado e/ou em 

grupos terapêuticos, a medicalização como também as oficinas terapêuticas 

(BRASIL, 2011c). 

No contexto dos indivíduos portadores de deficiências foi introduzida a Rede 

de Cuidados à Pessoa com Deficiência regida pela Portaria Nº 793 de 24 de abril 

2012, cuja qual determina os serviços e ações em saúde para essa população, 

oferecendo cuidados com vistas para melhorias na recuperação da audição, 

acuidade visual, atividades locomotora, bem-estar físico e mental, como, também, 

na atenção e cuidados com os dispositivos que auxiliam o funcionamento do 

organismo em casos de ostomia independente do tempo. É característico deste 

serviço proporcionar intervenções frente a prevenção precoce de deficiências 

durante o crescimento e desenvolvimento da criança, adicionando métodos de 

educação em saúde, acolhimento e autonomia (BRASIL, 2012a). 

Para aqueles que vivencia a vida aliada a cronicidade a Rede de Cuidados à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), através da Portaria nº 483 de 01 de abril de 2014, tem como um de seus 

objetivos promover o cuidado integral a indivíduos com condições crônicas de saúde 

através de todos os pontos de atenção, por meio de equipes de saúde 

multiprofissionais e articulação dos diferentes serviços de saúde com foco na 

“promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde” (BRASIL, 2014c). 

De acordo com o Ministério da Saúde crianças e/ou adolescentes que 

convivem com condições crônicas, possuem garantia do direito a serviços de saúde 

capacitados para atenção a necessidades especiais em saúde, uma vez que a rede 
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de atenção contempla em seus objetivos a estruturação de serviços frente as 

necessidades exigidas de modo a garantir a integralidade em seus cuidados 

(BRASIL, 2013). 

Com a implementação das Redes de Atenção a Saúde (RAS) e com os 

avanços em torno dos cuidados à saúde das CRIANES foi possível observar 

resultados satisfatórios na área da saúde da criança, como a diminuição da 

mortalidade infantil e a implementação de leis e políticas públicas que certificam o 

direito a saúde para esta população. Além do mais, como pioneiro dos serviços 

destaca-se o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC), em 1984, 

com o objetivo de promover a saúde de forma integral e o acompanhamento do 

desenvolvimento desta população (ARAÚJO, et al. 2014).  

De acordo com o art. 2 da Portaria Nº 1.130 de 05 de agosto de 2015 a 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança: 

 
[...] tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o 
aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e 
integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial 
atenção à primeira infância e às populações de maior 
vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um 
ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e 
pleno desenvolvimento (BRASIL, 2015, s/p). 

 

Com o propósito de fortalecer os direitos de cunho social, de saúde e 

educacional, instituiu-se em meados da década de 90 através da Lei n°8.069 em 13 

de julho de 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como forma de 

garantir que a criança e adolescente possuem concessão a assistência, ações e 

atividades para promoção, proteção e recuperação da saúde, de acesso coletivo e 

igualitário (BRASIL, 2019b). 

[...] A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 2019b, s/p). 

 

Seguindo esta linha histórica fundou-se em 11 de dezembro de 1954, no Rio 

de Janeiro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) pela iniciativa 

do casal norte-americano Beatrice e George Bemis, tendo como propósito promover 

atenção integral à pessoa com deficiência. A Federação Nacional das APAES 
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(FENAPAES) foi implementada com a responsabilidade de promover ações de 

intervenções sobre os direitos das pessoas com deficiência (BRASIL, 2016).  

Essa organização tem como um de seus papéis principais proporcionar o 

acesso à educação, atribuições de direitos, inclusão no trabalho, fortalecer a 

autonomia e o promover o bem-estar dos indivíduos. Como forma de lutar pela 

garantia dos direitos das pessoas com deficiência criou-se o Movimento Apaeano, 

formado por familiares, amigos, profissionais e instituições de todo o território 

brasileiro (BRASIL, 2016; SILVA, 2018). 

 

3.4 O papel da equipe de enfermagem na assistência a situações de 

cronicidade na infância e adolescência 

 

Quando o assunto diz respeito a doença crônica, infância e adolescência a 

equipe de enfermagem assume o papel essencial de prover cuidados para esta 

população em todo o seu contexto e fase, através de ações em benefício para 

própria orientação como também de seus responsáveis, contribuindo para 

identificação de sinais para o diagnóstico precoce e auxiliar na convivência com 

patologias que levam crianças e adolescentes a cronicidade em seu 

desenvolvimento, realizando a triagem nos recém nascidos, identificando e 

minimizando, também, possíveis danos característicos das doenças (BARSAGLINI; 

PAZ; LEMOS, 2015). 

Cabe a enfermagem e demais profissionais de saúde auxiliar a criança, 

adolescente e responsável diante todas as dificuldades apresentadas, partindo do 

pressuposto da orientação e capacitação, para encorajá-los a participar de forma 

efetiva na execução de seus cuidados. As orientações dos profissionais de 

enfermagem conduzem os familiares a desenvolver os cuidados domiciliares de 

forma mais segura, prevenindo complicações e garantindo atenção de qualidade do 

indivíduo em condição crônica, por meio de ações de educação em saúde para a 

conscientização, capacitação e conhecimento a respeito das necessidades especiais 

em saúde (SIMONASSE; MORAES, 2015; GARCIA, 2016). 

Estes profissionais devem ampliar as intervenções respaldadas em 

orientações a respeito de cuidados que atendam às necessidades humanas básica 

da criança e, em específico, aqueles relacionados a hábitos alimentares da criança, 

imunização, uso racional de medicamentos, além dos principais sinais e sintomas de 
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possíveis complicações que podem ser ocasionados pela doença Essas ações no 

espaço domiciliar são importantes para subsidiar melhorias na execução da 

assistência ao paciente, capacitando os familiares a respeito dos cuidados, bem 

como na identificação e tomada de decisão frente a possíveis complicações 

(ALMEIDA; SANTOS; SILVA, 2018). 

Dentre as mais distintas situações que acometem o estado de saúde da 

população cabe a enfermagem a atribuição de promover ações e estratégias de 

educação em saúde frente as patologias e suas particularidades, com foco na 

capacitação e preparo do paciente, familiares ou responsáveis para formas de 

prevenção ou, até mesmo, cuidados que serão necessários durante a 

hospitalização, após alta hospitalar e no acompanhamento domiciliar, capacitando 

estes envolvidos de forma segura e qualificada para sua manutenção e execução 

(VIANA, et al. 2018). 

A educação em saúde caracteriza-se como um conjunto de ações com o 

pressuposto de conscientizar e educar indivíduos para a prevenção de doenças e 

agravos, como também melhoria da qualidade de vida, promovendo a autonomia 

para o autocuidado e conhecimentos relacionados a vários aspectos que envolvem 

as patologias, saúde e sociedade. Na enfermagem vem tornando-se cada vez mais 

necessária na medida em que contribui com a promoção do conhecimento e 

capacitação de indivíduos para intervenções em saúde em benefício individual ou 

coletivo, com enfoque na qualidade da assistência e no fortalecimento da relação 

entre profissionais da saúde, pacientes e familiares (HERMIDA, et al. 2016). 

Nesse viés, além dos benefícios decorrente das ações de educação em 

saúde promovidas pelos profissionais para a capacitação de pais e/ou responsáveis 

de entes com adoecimento agudo ou em estágio crônico, nota-se que este recurso 

também mostra-se como fundamental para promover conhecimento e preparo de 

crianças e adolescentes a respeito de suas próprias patologias, muitas em 

condições crônicas de saúde que requerem cuidados especiais, através da adoção 

de métodos e estratégias que podem auxiliar neste processo de aprendizagem, 

como atividades lúdicas educativas, uso de tecnologias, dentre outras (MOURA; 

SANTIAGO; SANTOS, 2019). 

O lúdico e suas atividades na infância e adolescência vem recebendo 

notoriedade na área da saúde, em especial nas atividades enfermagem, uma vez 

que pode auxiliar o indivíduo na compreensão e educação a respeito de suas 
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próprias condições humanas, aumentando sua qualidade de vida e encorajando 

mudanças de seus hábitos irregulares para alternativas saudáveis. Essas atividades 

podem ser desenvolvidas por meio de brincadeiras interativas e jogos informativos, 

como também as tecnologias digitais voltadas para a devida faixa etária 

(MEDEIROS; COSTA; SANTOS, 2016). 

As ações de educação em saúde são vistas como atribuição da 

enfermagem, considerando que frequentemente estes profissionais oferecem 

orientações frente a doenças e tratamentos, além do enfoque na prevenção, através 

da adesão a ações com foco na saúde e bem-estar, preservando a autonomia de 

cada pessoa. É neste sentido que o enfermeiro em seu exercício assume o objetivo 

de viabilizar estratégias para a prevenção de enfermidades e capacitação para o 

cuidado, conscientizando os indivíduos acerca da atenção à saúde em toda sua 

integralidade (KIRSCH; SLOB, 2018).  

Para atingir este objetivo torna-se indispensável que o enfermeiro possua 

em sua formação e atuação profissional conhecimento, domínio e habilidades 

necessárias frente a prática do cuidado para cada população em específico, de 

acordo com os objetivos que almeja alcançar. Neste caso, para conscientizar e 

educar crianças, adolescentes e seus responsável é desejável a formação 

específica e vivência com a saúde na infância e adolescência, uma vez que as 

ações serão desenvolvidas na conjunção desta população juntamente com seus 

cuidadores (MONTEIRO, et al. 2017).  

Como toda ação, para as propostas de educação em saúde faz-se 

necessário elaborar um plano para sua execução, elencando pontos e cuidados que 

serão abordados de acordo com as necessidades em saúde e atenção redobrada, 

estruturação e planejamento de ações com o intuito de atender as necessidades do 

público alvo, atendendo-os em seus anseios e dúvidas, com o propósito de 

maximizar seu conhecimento acerca das doenças e tratamento, como forma também 

de estimular sua participação nos cuidados realizados (BARROS, 2016). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Trata-se de uma revisão integrativa que proporciona analise e a síntese dos 

resultados sobre determinado assunto nos estudos. Com o intuito do entendimento 

completo dos estudos analisados, sendo assim a revisão integrativa permite a 

incorporação dos estudos podendo ser empíricos ou não-empíricos, como também 

informações da literatura, conceitos e evidências (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

Com a pesquisa de revisão integrativa é possível identificar, avaliar e 

sintetizar os resultados dos estudos, mediante as seguintes etapas para sua 

realização: 1) formulação da pergunta; 2) busca ou amostra na literatura; 3) coleta de 

dados; 4) análise crítica dos estudos incluídos; 5) discussão dos resultados; 6) 

apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 

4.1.1 Formulação da Pergunta 

 

A formulação da pergunta de pesquisa é fundamental para o 

desenvolvimento do estudo, pois é através dela que se estabelece quais são os 

estudos que serão selecionados, sendo assim os métodos adotados são a 

identificação da população que será estudada, as ações a serem avaliadas e os 

resultados analisados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Dessa forma, formulou-se para este estudo o seguinte questionamento: 

quais as implicações das doenças crônicas em crianças e adolescentes, como 

também as atribuições que a enfermagem oferece na promoção do cuidado? 

 

4.1.2 Busca ou amostra na leitura 

  

Para o levantamento de estudos faz-se necessário um meio de intervenção 

que seja de amplo acesso coadunado ao emprego de descritores que facilitam 

selecionar informações necessárias, além de conhecimento sobre as bases de 

dados. A exploração das bibliotecas eletrônicas exige do pesquisador a habilidade 

de utilizar recursos e estratégias para filtrar e analisar qualitativamente indícios 
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científicos acerca do tema central de investigação e, a partir daí, reproduzi-lo 

(CASTRO, 2001).  

 

4.1.3 Coleta de dados 

 

A coleta de informações é uma etapa que é necessário de aplicação de um 

instrumento para auxiliar que todas as informações obtidas sejam coletadas, tais 

como o tipo de estudo, amostra/sujeitos, objetivos, autores, informações 

bibliográficas, resultados e considerações finais encontrados (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

O levantamento de informações ocorreu no mês de janeiro em 2021 através 

das bases de dados BDENF, LILACS e SCIELO, mediante aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Para seleção dos estudos foi realizado o 

cruzamento dos descritos cadastrados nos Descritos em Ciências da Saúde (DECS), 

que são eles: “criança”, “adolescente”, “doenças crônicas” e “enfermagem”. Como 

forma de sintetizar a busca utilizou-se a aplicação dos operadores booleanos 

AND/E, OR/OU e NOT/NÃO. Em seguida através das buscas nas bases de dados 

foram selecionados 117 artigos, sendo submetidos a leitura dos resumos e a 

filtragem dos estudos mediantes aos critérios de inclusão e exclusão. 

Os estudos foram analisados com o auxílio do instrumento de Lagos (2019) 

com finalidade de extrair e mensurar as principais informações dos estudos 

observados, tais como nomes dos autores; jornal/revista; ano de publicação; 

objetivos; classificação da produção científica de acordo com o qualis da plataforma 

sucupira; tipo de estudo; população estudada; critérios de seleção; resultados 

encontrados; considerações finais e se o estudo pode ser considerado para compor 

a revisão integrativa. 

Após análise dos estudos encontrados foram selecionados 16 artigos para 

compor a revisão, no qual os principais resultados encontrados foram assistência de 

enfermagem em crianças e adolescentes portadoras de doenças crônicas, 

sobrecarga das mães no cotidiano, comprometimento e fragilidades da gestão e 

atenção primária de saúde conforme apresentado na Figura 1. Os achados obtidos 

neste percurso foram apresentados em tabelas de forma descritiva, por meio de 

cálculos de frequência simples (%), discutidos na categoria a seguir. 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas de seleção dos estudos para revisão integrativa. 
 

  

Fonte: autores da pesquisa, 2020. 
 

Adotou-se como base para seleção de estudos e coleta de informações as 

plataformas Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Eletronic Library 

(SciELO) e Informação em Saúde da América Latina (LILACS). 

 

4.1.3.1 Base de dados para coleta de informações 

 

Banco de Dados de Enfermagem (BDENF) é uma base de dados 

bibliográficas especializada na área de Enfermagem que nasceu em 1988, criada 

pela Biblioteca J. Baeta Vianna, do Campus da Saúde da Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG, em acordo com a BIREME. Possui finalidade de coletar e 

organizar a literatura nacional em enfermagem realizando o controle bibliográfico 

nacional da produção científica e serve para alimentar a base de dados LILACS - 

Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde. 

Através do endereço http://bases.bireme.br/ indexa-se livros, teses, manuais, 

folhetos, congressos, separatas e publicações periódicas, desenvolvidos no Brasil 

ou, até mesmo, escritos por autores brasileiros e publicados internacionalmente 

(BRASIL, 2012b). 

Scientific Eletronic Library (SciELO) é uma biblioteca virtual cientifica que foi 

criada em 1996, tem como proposito que sua ferramenta realiza buscas por meio de 

uma a listagem em ordem alfabética por nomes dos autores, trabalhos, series entre 

outros. A (SciELO) tem como características a promoção de uma estrutura para a 

elaboração armazenamento, transmissão e observações de trabalhos científicos 

virtual, podendo ser acessada por meio do link http://scielo.br/ (BRASIL, 2020). 
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Informação em Saúde da América Latina (LILACS) configura-se como uma 

base de acesso universal por meio do endereço https://lilacs.bvsalud.org/ com 

participação efetiva na comunidade acadêmica e científica desde meados de 1982. 

É uma plataforma que armazena um arsenal bibliográfico cientifico e tecnológica em 

ciências da saúde por meio de livros, artigos científicos, monografias, dissertações e 

teses, dentre outras obras, tendo como característica selecionar, descrever e 

classificar documentos e o fornecimento de dados a comunidade (BRASIL, 2017b). 

 

4.1.4 Análise crítica dos estudos incluídos 

 

 Análise crítica dos estudos incluídos é uma etapa que propõe 

abordagens organizadas para analisar a qualidade de cada estudo selecionado. 

Com isso a prática baseada em evidências auxiliar na escolha da mais correta 

evidência, sendo assim apresenta uma hierarquia de evidência na qual percorre-se 

seis fases: meta-análise de estudos controlados e randomizados; estudos 

experimentais; estudos quase-experimentais; estudos não-experimentais; relato de 

caso; opinião de especialistas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Foram selecionados para esta revisão estudos que atenderam aos critérios: 

estudos primários publicados na íntegra, com desenho qualitativo ou quantitativo; 

que utiliza a temática das doenças crônicas e suas implicações para o 

desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes, como também a 

participação da enfermagem neste contexto; publicados no idioma português; em um 

corte temporal de cinco anos, que corresponde o período de 2014 a 2019. 

Como critérios de exclusão foram adotados: publicações em duplicidade nas 

bases de dados; carta de autores de revistas e editoriais sobre a temática. 

 

4.1.5 Discussão dos resultados 

 

A síntese das informações é importante para que os resultados de cada 

estudo pesquisados proporcionem a efetividade das intervenções analisadas. Para 

identificação de falhas do conhecimento, e determinar precedências de futuros 

estudos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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4.1.6 Apresentação da Revisão Integrativa 

 

É fundamental que na revisão integrativa possua o máximo de informações 

sobre os procedimentos, como foi feito as etapas da revisão, esclarecendo com 

clareza os passos realizados pelo revisor, para que o leitor possa avaliar os métodos 

utilizados. Esta etapa consiste em um instrumento elaborado com o intuito de 

analisar as etapas e os principais resultados encontrados, podendo ser demonstrado 

em forma de tabelas, gráficos ou quadros que permitem a comparação dos estudos 

selecionados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da busca de dados realizada nas bases Banco de Dados de 

Enfermagem - BDENF, Scientific Library Online - SCIELO e Informação em Saúde 

da América Latina – LILACS, levantou-se 117 artigos que foram submetidos a 

análise criteriosa mediante a critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. Deste total, 55 estudos foram excluídos por não atender o período 

exigido de 2014 a 2019, 18 estudos foram excluídos por ser estudos estrangeiros, 

15 estudos foram excluídos por não atender aos objetivos do estudo e 13 estudos 

foram encontrados em duplicidade nas bases de dados. Foram selecionados 16 

estudos primários para compor a presente revisão sistemática. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos estudos primários por Base de Dados. 

Base de Dados N % 

BDENF 2 12,50% 

LILACS 6 37,50% 

SCIELO 8 50% 

Total 16 100% 

Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

Conforme tabela 1 a base de dados predominante para o levantamento 

bibliográfico desta revisão foi a SCIELO com 50%, seguida pela LILACS 37,50%, e 

com 12,50% da produção científica a base de dados BDENF. No que diz respeito a 

classificação destes estudos em relação ao seu qualis foi identificado que houve 

predominância de publicações em revistas A2 com 37,50%, seguido por B1 31,25%, 
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sem classificação 18,75%, B2 6,25%, e por fim A1 6,25% conforme evidenciado na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação da produção científica de acordo com o Qualis da Plataforma 
Sucupira. 

Qualis N % 

A1                      1 6,25% 
A2 6 37,50% 
B1 5 31,25% 
B2 1 6,25% 

Sem classificação 3 18,75% 

Total 16 100% 
Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

No que diz respeito a metodologia dos estudos selecionados a tabela 3 

mostra que a abordagem qualitativa foi predominante com 75%, posteriormente, é 

possível analisar os estudos quanti-qualitativo com 25%. 

 

Tabela 3. Metodologias adotadas para o desenvolvimento dos estudos primários 
selecionados para Revisão. 

Metodologia N % 

Quantitativo 1 6,25% 
Qualitativo 12 75% 

Quanti-qualitativo 3 18,75% 

Total 16 100% 
Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

O ano de publicação dos estudos selecionados foram apresentados na 

tabela a seguir (tabela 4), no qual observou-se que 7 foram publicados no ano de 

2016-2017 (43,75%), 5 no ano de 2018-2019 (31,25%) e 4 artigos no ano de 2014-

2015 (25%). Os objetivos propostos para cada estudo também foram apresentados 

na tabela 4. 

 

Tabela 4. Características dos estudos selecionados em relação ao Ano de Publicação, 
Título e Objetivo. 

 Autor Ano Objetivo 

1 REIS, et al. 2017 Analisar a vivência da família no cuidado domiciliar 
às CRIANES. 

2 TAVARES, T. S. 2017 Analisar os direitos sociais garantidos às crianças 
com condições crônicas. 

3 NÓBREGA, et al. 2017 Analisar a continuidade do cuidado à 
criança/adolescente com doença crônica na RAS. 
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4 BATISTA, et al. 2016 Avaliar o conhecimento, atitude e prática dos 
cuidadores de crianças e adolescentes com doença 
renal crônica em hemodiálise ou diálise peritoneal e 
associá-los às condições socioeconômicas. 

5 PEREIRA, et al. 2014 Analisa o cuidado a partir da experiência das mães 
cuidadoras de crianças com paralisia cerebral. 

6 PEDROSO, M. de. 
L. R. 

2014 Compreender as trajetórias de cuidado de família de 
crianças que vivem com doenças crônicas e 
hospitalizadas. 

7 MACHADO, A. N. 2018 Esclarecer o gerenciamento do cuidado para a 
criança e ao adolescente com doenças crônicas na 
estratégia saúde da família. 

8 SILVA, et al. 2014 Relatar a experiência de acadêmicas de 
enfermagem sobre o processo ensino aprendizagem 
no cuidado a uma criança hospitalizada acometida 
por uma doença crônica e a sua família. 

9 FERNANDES, et al. 2019 Analisar ações das equipes da Atenção Primária à 
Saúde na perspectiva do autocuidado apoiado 
de crianças e adolescentes com doenças crônicas. 

10 SILVA, et al. 2018 Explicitar como se constroem os vínculos entre a 
família da criança/adolescente com doença crônica 
e os diferentes serviços da rede de atenção à saúde, 
tendo a Atenção Primária à Saúde como o centro 
organizador do cuidado. 

11 RAMOS, et al. 2018 Analisar a percepção materna acerca do cuidado 
paterno e identificar como esse cuidado configura-se 
em ações práticas no cuidado à criança/adolescente 
com doença crônica no cotidiano familiar. 

12 VAZ, et al. 2018b Analisar a coordenação do cuidado à criança e ao 
adolescente em condição crônica e o ordenamento 
desses usuários na Rede de Atenção à Saúde. 

13 FERNANDES, et al. 2017 Analisar a produção científica entre 2006 e 2015 
sobre estratégias para o autocuidado apoiado de 
crianças e adolescentes com doenças crônicas e 
suas famílias. 

14 MAZZA, et al. 2017 Descrever o uso de informações on-line como 
suporte às famílias de crianças e adolescentes com 
doença crônica. 

15 FIGUEIREDO, 
SOUSA, GOMES. 

2016 Compreender a experiência da família de crianças e 
adolescentes com mielomeningocele diante da 
descoberta do adoecimento crônico, bem como sua 
vivência cotidiana na realização dos cuidados 
necessários a essas pessoas. 

16 MACEDO, et al. 2015 Identificar e analisar as evidências disponíveis sobre 
avaliação de sobrecarga e qualidade de vida de 
mães cuidadoras de crianças e adolescentes com 
doença crônica. 

Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

Com auxílio da tabela 5 foi possível distribuir os principais resultados 

encontrados nos estudos selecionados para esta revisão sistemática em relação ao 

pressuposto de compreender o impacto das doenças crônicas no contexto de 

crianças e adolescentes, analisando, também, a participação da enfermagem neste 

processo. 
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Tabela 5. Distribuição dos Resultados encontrados na produção científica 
selecionada por Autoria. 

 Autor Resultados 

1 REIS et al. Os resultados sinalizam a complexidade presente nos cuidados 
realizados com a CRIANES e foi possível identificar uma 
sobrecarga do cuidador principal. 

2 TAVARES, T. S. Os direitos sociais estão constitucionalizados para as crianças com 
doenças crônicas e deficiências nos textos das legislações 
brasileiras, os direitos foram assegurados quando os familiares 
constituíram identidades inconformistas e politizadas e os 
profissionais representavam as crianças com condições crônicas 
como sujeitos de direitos, a serem valorizados e incluídos na 
sociedade. 

3 NÓBREGA, et al. Foram construídas duas categorias: Gestão da atenção à saúde e 
descontinuidade do cuidado. Constataram-se lacunas como a 
ausência de cadastro para favorecer o acompanhamento e nortear 
o planejamento de ações; atendimento pontual e desarticulado 
entre os serviços com fragilidade no fluxo de informações, que 
obstaculizam o seguimento ao longo do tempo. 

4 BATISTA, et al. Os cuidadores apresentaram dificuldades relacionadas ao 
conhecimento, atitude e prática. 

5 PEREIRA, et al. As reflexões sinalizam a urgência de efetivar um cuidado centrado 
na alteridade e possibilita novas incursões e revisitações da 
qualidade do cuidado prestado pelos profissionais de saúde. 

6 PEDROSO, M. de. 
L. R. 

A partir dos resultados revelam que as trajetórias de cuidado se 
constituem em desafios como o de existir constantemente em meio 
aos dualismos saúde/doença, alegria/tristeza, 
presenças/ausências, aceitação da doença/revolta, vida/morte. A 
descrição de uma trajetória de cuidado considera 
responsabilidades e as capacidades individuais dos membros da 
família, o conhecimento das atuações que envolvem os 
profissionais de saúde, e os diversos âmbitos da sociedade. 

7 MACHADO, A. N. O estudo mostrou a importância e a valorização da família como 
coparticipante do processo de cuidar e membro da rede de apoio, 
na perspectiva de atingir os objetivos da dimensão familiar. As 
dimensões profissional, sistêmica, organizacional e societária da 
gestão do cuidado encontram-se fragilizadas devido ao 
descompromisso com o acompanhamento das 
crianças/adolescentes com doenças crônicas no território, á 
burocratização do sistema, á desresponsabilização dos 
profissionais na longitudinalidade do cuidado e à falta de 
contrarreferência dos serviços especializados e de políticas 
públicas específicas. 

8 SILVA, et al. Após a descrição das vivências emergiram quatro momentos: 
aproximação do binômio para construção da história, o foco do 
cuidado de enfermagem ao binômio, avaliação da assistência, a 
sensação de missão cumprida. 

9 FERNANDES, et al. Evidenciaram-se ações insuficientes no plano de cuidados 
específicos. São realizadas intervenções isoladas incluindo: 
avaliação de barreiras para o autocuidado e do estado emocional 
do indivíduo; fornecimento de informações sobre sinais, sintomas 
da doença e tratamento; estímulo da busca por recursos 
da comunidade; ações inerentes à formação profissional; e 
acompanhamento, por meio da busca ativa e visitas domiciliares. 

10 SILVA, et al. O sentido de vínculo está relacionado à atenção dispensada pelos 
profissionais de saúde. A atenção explicitada nas marcas textuais 
analisadas é um conceito base, que pode ser parafraseado em 
seus vários sentidos, como: acessibilidade, resolutividade, 
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responsabilização, humanização, empatia e expectativa satisfeita. 

11 RAMOS, et al. Os pais participavam de cuidados rotineiros da criança, 
gerenciamento do tratamento medicamentoso, lazer, apoio ao 
binômio e atividades domésticas. Assumiam diferentes papéis nos 
cuidados dependendo da disponibilidade de tempo e da abertura 
materna para sua participação. Entre os casais separados houve 
afastamento dos pais nos cuidados, refletindo na saúde do filho. 

12 VAZ, et al. A coordenação do cuidado encontra-se frágil, com falta de apoio da 
gestão, e presença de alta rotatividade dos gestores e 
profissionais. Os limites no ordenamento da rede decorrem de 
mudanças frequentes no fluxo de atendimento. A comunicação 
entre os níveis de atenção e a falta de contrarreferência inviabiliza 
o cuidado em rede. 

13 FERNANDES, et al. Apenas dois estudos abarcaram os cinco pilares, sendo o mais 
evidenciado a avaliação, porém o acompanhamento se mostrou 
imprescindível para adesão às terapêuticas do plano de metas. 
Prevaleceram as ações, avaliação do estado emocional da 
criança/adolescente/família e intervenções tecnológicas para 
empoderar o indivíduo no autocuidado. 

14 MAZZA, et al. Após análise, elencaram-se duas categorias: Potencialidades do 
uso de informações on-line às famílias de crianças e adolescentes 
com doença crônica e Fragilidades do uso de informações on-line 
às famílias de crianças e adolescentes com doença crônica. 

15 FIGUEIREDO, 
SOUSA, GOMES. 

Constatou-se que o diagnóstico, após o nascimento do filho, gerou 
medo e angústia aos familiares perante o desconhecido e o 
inesperado, e que, ao longo dos anos, eles passaram a lidar com 
muitos desafios para proceder aos cuidados diários decorrentes de 
sequelas da doença. 

16 MACEDO, et al. A qualidade de vida comparece influenciada de forma complexa e 
inter-relacionada pela saúde física e mental das mães cuidadoras, 
de acordo com seu nível de independência, relações sociais, 
ambiente e o quanto se percebem sobrecarregadas. 

Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

Em relação a concepção dos autores acerca dos estudos selecionados a 

tabela 6 apresenta em sua composição a percepção e o desfecho das pesquisas em 

relação as doenças crônicas no cotidiano e qualidade de vida de crianças e 

adolescentes e, coadunado a essas considerações, foi possível constatar a 

concepção acerca do papel dos profissionais de enfermagem frente a esta realidade. 

 

Tabela 6 - Distribuição da Conclusão da produção científica selecionada por Autoria. 

 Autor Conclusão 

1 REIS et al. Evidencia-se a importância da efetivação de políticas públicas para 
esse grupo infantil e a necessidade de uma consolidação da rede 
social e de apoio para favorecer o acesso e utilização oportuna aos 
serviços e para melhorias na qualidade de vida das CRIANES e 
suas famílias. 

2 TAVARES, T. S. Faz-se necessário priorizar a implementação das políticas sociais 
para assegurar os direitos das crianças com condições crônicas; 
romper com as ideologias hegemônicas que sustentam a formação 
dos profissionais que atuam nas instituições de saúde, 
assistência social e educação; e propiciar informações aos 
familiares dessas crianças para que se constituam enquanto 
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sujeitos políticos. 

3 NÓBREGA, et al. As fragilidades na continuidade do cuidado podem estar 
contribuindo para as alterações constantes no quadro clínico das 
crianças e dos adolescentes com doenças crônicas, podendo levar, 
inclusive, a hospitalizações desnecessárias. 

4 BATISTA, et al. Os profissionais de saúde devem realizar não somente os cuidados 
diretos ao paciente, como também orientar e estimular os 
cuidadores à continuidade destes, uma vez que a dimensão da 
doença vai além dos aspectos biológicos vivenciados no serviço de 
saúde, envolvendo os contextos social, psicológico, cultural e 
religioso das pessoas em seus domicílios.  

5 PEREIRA, et al. A partir da analítica fenomenológica heideggeriana, atestamos que 
o processo de cuidar por parte das mães cuidadoras de crianças 
com Paralisia Cerebral podem ser abordado como um modo de ser 
em que surge a possibilidade de um encontro com o próprio ser no 
cuidado. 

6 PEDROSO, M. de. 
L. R. 

Ressalta-se a importância do preparo dos profissionais para o 
cuidado á criança, instrumentalizando-se com conhecimentos, 
reflexões e práticas educativas, capazes de torna-los sensíveis ás 
singularidades da cronicidade de cada patologia. 

7 MACHADO, A. N. A fragmentação na rede de assistência à doença crônica 
infantojuvenil compromete a gestão do cuidado, o que indica que 
suas dimensões são sobremaneira importantes para o cuidado 
ampliado em saúde. Espera-se que a gestão do cuidado contribua 
para que as crianças e os adolescentes com doenças crônicas e 
suas famílias tenham acesso a um cuidado integral. 

8 SILVA, et al. A assistência à criança com doença crônica colaborou com o 
processo de ensino-aprendizado do acadêmico, pois, exigiu o 
aprofundamento de habilidades técnico-cientificas e humanas para 
as ações de cuidado. 

9 FERNANDES, et al As ações na Atenção Primária à Saúde ainda não valorizam o 
papel ativo e corresponsável do indivíduo no controle de sua 
doença, havendo lacunas a serem superadas nos cinco pilares do 
autocuidado apoiado. Sugerem-se pesquisas de intervenção que 
capacitem os trabalhadores para o autocuidado apoiado à saúde 
desses indivíduos. 

10 SILVA, et al. É preciso que cada ponto de atenção da rede assistencial buscado 
pela família lhe seja uma referência ampla, concreta e duradoura, 
especialmente a Atenção Primária à Saúde, que deve cumprir seu 
papel de coordenadora do cuidado e fonte cuidadora. 

11 RAMOS, et al. A participação do pai no cuidado ao filho com doença crônica é 
fundamental, porém, ainda se faz necessário um maior 
envolvimento deste nos cuidados. 

12 VAZ, et al. Há necessidade de ordenamento da Rede de Atenção à Saúde e 
estabelecimento de fluxo de atendimento, bem como a construção 
de canais de comunicação e instrumentos de referência e 
contrarreferência entre os profissionais e serviços, para 
constituição e integração da rede na perspectiva do cuidado 
centrado no usuário. 

13 FERNANDES, et al. As referidas ações estão concentradas em países com sistemas de 
saúde direcionados às necessidades de saúde de pessoas com 
doenças crônicas. No Brasil, isso ainda é incipiente, pois as ações 
estão centradas em agudizações. 

14 MAZZA, et al. A Internet oferece amplitude de informações que subsidiam as 
famílias no gerenciamento do cuidado às crianças e aos 
adolescentes com enfermidades crônicas, no entanto, ainda possui 
particularidades que precisam ser analisadas durante a utilização 
desta rede virtual. 

15 FIGUEIREDO, A Enfermagem assume importante papel na vida dessas famílias, 
das crianças e dos adolescentes, por meio do suporte emocional, 
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SOUSA, GOMES. das orientações e dos cuidados inseridos na rede de atenção em 
saúde. 

16 MACEDO, et al. A revelação dos resultados de avaliação de sobrecarga e qualidade 
de vida das mães cuidadoras implica no planejamento e 
implementação de intervenções efetivas, pela equipe 
multidisciplinar, que aliviem a sobrecarga. 

Fonte: autores da pesquisa (2020). 

 

Com base na análise dos estudos selecionados foi possível identificar que 

muitas crianças, adolescentes e familiares passam por diversas dificuldades ao 

longo de seu desenvolvimento, sobretudo na aceitação do diagnóstico da doença 

crônica, na adaptação do cotidiano, no apoio emocional, dentre outras dificuldades. 

De certo modo, nota-se que os familiares se posicionam como pilares de apoio para 

estes indivíduos, tornando indispensável que estejam constantemente informados e 

atualizados a respeito dos cuidados que serão realizados (NÓBREGA, et al. 2017). 

O diagnóstico pode acontecer de forma imediata ao nascimento da criança, 

como também existe a possibilidades de descobrir a cronicidade ao longo de seu 

desenvolvimento. Por isso, os cuidados contínuos realizados em domicílio, pós alta 

hospitalar, podem causar receio perante as dependências impostas pela 

necessidade especial em saúde manifestadas no decorrer da doença. Isso tudo 

advém em decorrência da falta de conhecimento da patologia, das consequências 

causadas pela doença, limitações da criança e/ou adolescente, bem como inúmeras 

intervenções terapêuticas (FIGUEIREDO; SOUSA; GOMES, 2016).  

Os cuidados contínuos, de certo modo, colocam a criança e/ou adolescente 

como dependentes de cuidadores para ajudá-los em sua rotina. Essa dependência 

pode ser decorrente da limitação de locomoção e necessidade de utilizar cadeira de 

rodas ou órteses e próteses, alimentação prejudicada ou uso de sondas gástrica 

para ingesta de dietas, uso contínuo de medicação, dentre outras dependências 

(REIS, et al. 2017).  

O cuidador torna-se o responsável por realizar os cuidados necessários para 

a criança e/ou adolescente que convive com a cronicidade, sendo necessário 

adaptar sua dinâmica de vida em prol daqueles que precisam, ou seja, em muitos 

casos é preciso diminuir a carga horária ou afastar-se integralmente das atividades 

laborais para contribuir unicamente com a rotina do dependente. Os cuidados 

contínuos são complexos e requerem acompanhamento de uma equipe de 

multiprofissional no progresso da criança, além de orientações para os familiares e 

demais envolvidos (REIS, et al. 2017). 
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Neste contexto, é fundamental que os profissionais de saúde estejam 

preparados para atender as crianças e/ou adolescentes e seus familiares no que 

lidam com a realidade das doenças crônicas, promovendo intervenções e educação 

em saúde frente ao esclarecimento e outras ações importantes para que se tenha 

um cuidado adequado e de qualidade na atenção à saúde desta população 

(NOBREGA, et al. 2017). 

 Neste processo de interação a falta de comunicação entre interações 

profissionais de saúde e cuidadores pode resultar em grandes dificuldades no dia a 

dia. Desse modo, a comunicação configura-se como elemento essencial na medida 

em que auxilia na preparação para realização dos cuidados, como também 

possibilita aos cuidadores a sensação de confiança e segurança em suas ações 

(PEREIRA, et al. 2014). 

Todavia, para tornar o processo de adaptação familiar juntamente com a 

criança e/ou adolescente com condição crônica é crucial que os profissionais de 

saúde promovam ações educativas, como forma de orientar a respeito dos cuidados 

que deverão ser prestados e, também, oferecer acolhimento, autocuidado sobre a 

cronicidade, diminuindo, assim, os receios vivenciados no cotidiano (VAZ, et al. 

2018a). 

No que diz respeito a rede de atendimento a atenção básica ou primária é a 

responsável por coordenar a assistência em saúde as pessoas portadoras de 

doenças crônicas. A este serviço incumbe-se o papel de realizar a investigação e 

tratamento da patologia, que inclui monitoramento, acompanhamento e promoção de 

cuidados de acordo com a sua população, prevenindo, de certa forma, complicações 

maiores em decorrência da cronicidade (BRASIL, 2014c). 

A Rede de Atenção Primária de Saúde tem como papel ordenar os cuidados 

necessários para a criança, adolescente e seus familiares que vivenciam as 

adversidades da cronicidade. Entretanto, certas fragilidades dificultam resolver 

demandas que os usuários necessitam, como a falta de apoio da gestão, 

rotatividade de profissionais, falta de comunicação entre a gestão e profissionais. As 

equipes que trabalham na atenção primária retratam a falta de assistência dos 

gestores como agravante na comunicação com outros serviços, a citar atenção 

secundária e terciária (VAZ, et al. 2018b). 

Com essas fragilidades é possível identificar a importância da atenção 

primária em saúde no que se refere a prestação da assistência e acolhimento das 
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famílias, crianças e adolescentes. Coadunado a isso, ressalta-se a importância de 

concretizar políticas públicas para o desenvolvimento dos serviços de saúde, 

elaboração de modelo de cuidados voltados para as crianças e adolescentes com 

necessidades especiais de saúde e capacitar profissionais para atuar nas mais 

diversas esferas das doenças crônicas e população infanto-juvenil, além do 

fortalecimento entre profissionais e familiares com a finalidade de diminuir a 

sobrecarga na rotina (REIS, et al. 2017).  

Desse modo, os autores novamente despertam o olhar para o enfermeiro 

como o agente responsável em engajar intervenções e ações aplicáveis ao contexto 

das crianças e adolescentes com necessidades especiais em saúde, de modo a 

orientar acerca dos cuidados a serem realizados e também facilitar meios para o 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas por esta população e seus envolvidos. É 

necessário viabilizar um planejamento para o desenvolvimento do trabalho de 

profissionais e gestores de saúde, com o objetivo de oferecer a integralidade do 

cuidado e atender as necessidades que os usuários carecem (REIS, et al. 2017; 

VAZ, et al. 2018b). 

O Estado possui sua participação na promoção dos direitos sociais das 

crianças e adolescentes com necessidades especiais em saúde, garantindo 

assistência em saúde de qualidade e integral, apoio social, educação sobre os 

direitos da população infantil, como também intervenções e estratégias para a 

prevenção de complicações da doença. No entanto, essas intervenções ainda se 

deparam com desafios serem concretizadas, em especial no que diz respeito 

processo dos direitos das crianças e adolescentes com necessidades especiais em 

saúde, na assistência dos serviços e diminuição de profissionais para oferecer 

suporte (TAVARES; DUARTE; SENA, 2017). 

Os direitos das crianças e adolescentes com necessidades especiais em 

saúde é constitucional e garantidos por meio de políticas públicas sociais e de 

saúde,  tais como: rede de atenção; estatuto da criança e do adolescente; programa 

de atenção integral à saúde da criança; que asseguram os direitos da população que 

convivem com a cronicidade e garantem que a criança e/ou adolescente tenha 

acesso a assistência à saúde, promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

educação em saúde, cuidados e direitos aos serviços que serão prestados, inclusão, 

autonomia e garantia do seu bem-estar (TAVARES, 2017).  
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A elaboração das estratégias e intervenções para as políticas públicas 

voltadas para crianças e adolescentes são iniciais e, dessa forma, apresentam 

indicativo na redução do financiamento, gerando, assim divergência entre os 

princípios dos direitos humanos e a regularização. Desse modo, é preciso priorizar a 

efetivação das políticas para garantir os direitos das crianças e adolescentes que 

apresentam condições crônicas e, assim, possibilitar financiamento apropriado e 

ampliação do acesso a assistência e serviços (TAVARES, 2017). 

A atenção à saúde de crianças e adolescentes com condição crônica de 

saúde vem mostrando indícios de instabilidade em relação aos modelos de gestão 

que a conduz, sobretudo devido à falta de interesse na elaboração das políticas e 

plano de ações que estão associado ao cuidado a esta população. Essa fragilidade 

provoca diversas dificuldades para esses indivíduos, como a falta de medicamentos 

e insumos para aqueles que necessitam, gerando barreiras para promover os 

cuidados progressivos, além de facilitar o agravamento e, consequentemente, a 

hospitalização (NOBREGA, et al. 2017).  

A enfermagem assume o compromisso de orientar as crianças, adolescentes 

e familiares na realização do autocuidado e/ou como prestar os cuidados 

corretamente, além disso, também pode viabilizar estratégias para melhorar a 

qualidade de vida destes indivíduos e seus pares, fornecendo apoio para o 

enfrentamento das dificuldades e fragilidades (SILVA, et al. 2014; RAMOS, et al. 

2018).  

Em grande parte dos casos os cuidadores demonstram dificuldades em 

relação a atenção as doenças crônicas, seja por falta de informações, dúvidas em 

como proceder e, até mesmo, em executar os cuidados. Desta forma, não há 

dúvidas de que os enfermeiros são figuras ativas para realizar um conjunto de 

estratégias e ações de conscientização acerca da patologia, auxiliando nas 

atividades com o intuito de que a criança, adolescente e seus responsáveis tenham 

participação nos cuidados e, assim, serem mais consciente sobre suas atividades 

(BATISTA, et al. 2016). 

No que se refere ao fortalecimento dos pontos de atenção as crianças e 

adolescentes que convivem com problemas crônicos de saúde “evidencia-se que os 

vínculos na rede assistencial são construídos a partir da atenção que a família 

recebe dos profissionais de saúde no momento em que buscam os serviços” (SILVA, 

et al. 2018, s/p). 
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Para atender às demandas necessárias dos familiares juntamente com as 

crianças e adolescentes que vivenciam a cronicidade da doença os profissionais 

devem estar preparados para colaborarem com a assistência do cuidado, além de 

promover o suporte necessário em todas as suas fases e o conhecimento para 

auxiliar no cuidado (MACHADO, 2018). 

No entanto, autores enfatizam que existem falhas relacionadas aos 

profissionais de saúde, principalmente da atenção primaria a saúde, como por 

exemplo, a falta de entendimento sobre as doenças crônicas em crianças e 

adolescentes. Desse modo, a atenção primaria a saúde incumbe-se de coordenar os 

cuidados em torno da cronicidade por meio de uma rede de relacionamento entre as 

famílias, auxiliando na recuperação das doenças e ajudando a combater as 

implicações da patologia, evitando, de certa forma, hospitalizações desnecessárias 

(SILVA, et al. 2018). 

Para tal efeito, os profissionais de saúde precisam estar preparados e 

capacitados para realizar os cuidados com a criança e adolescente, prestando 

assistência a doença. No entanto, é preciso direcionar o cuidado não apenas para 

procedimentos e técnicas, mas também para toda subjetividade dos sentimentos e 

suas particularidades expressadas por esta população e seus familiares 

(PEDROSO, 2014; PEREIRA, et al. 2014). 

O enfermeiro, além de orientar a respeito dos cuidados com a cronicidade, 

tem como papel fundamental promover educação em saúde, fornecendo 

conhecimento sobre a patologia e possíveis sinais e sintomas que poderão 

manifestarem-se ao longo da doença. Essas são intervenções que auxiliam para que 

as crianças, adolescentes e seus familiares percebam que são capazes de realizar o 

autocuidado e o cuidado, minimizando, assim, a sobrecarga no dia-a-dia 

(FERNANDES, et al. 2017).  

A família precisa se envolver no processo de cuidados as crianças e 

adolescentes com doenças crônicas. Os profissionais de saúde assumem como 

tarefa capacitar esses agentes a respeito da cronicidade, com o intuito de que estes 

também sejam coparticipantes dos cuidados e, também, parte integrante da rede de 

assistência, uma vez que estão em constante contato com os indivíduos, doenças 

crônicas e o cuidado domiciliar (MACHADO, 2018). 

Os profissionais de enfermagem são vistos como os principais vínculos entre 

os serviços de saúde e os cuidadores. Porém, toda equipe multiprofissional de 
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saúde tem como atribuição promover a educação em saúde, compreendendo as 

informações que cada cuidador necessita e atendendo-as, como também 

elaborando intervenções educativas com o intuito de facilitar o progresso no 

comportamento e nos hábitos rotineiros com o indivíduo e sua doença crônica 

(BATISTA, et al. 2016). 

 As ações educativas são intervenções realizadas para auxiliar no 

processo do cuidado a patologia e, em sua maioria, a promoção do autocuidado 

possibilita que a criança e/ou adolescente possa realizar os seus próprios cuidados 

e prevenir com segurança. Coadunado a isso, tem-se também como proposta as 

orientações sobre a patologia e o incentivo para que os familiares ou as crianças e 

adolescentes passam adquirir autoconfiança em seus cuidados. Essas intervenções 

servem para ajudar no decorrer da doença configurando-se como novos 

ensinamentos que estarão presentes no cotidiano familiar, promovendo atenção nos 

cuidados e facilitando na dinâmica de vida (FERNANDES, et al. 2019; PEDROSO, 

2014). 

O planejamento das intervenções auxilia na atenção a criança e/ou 

adolescente que possui doença crônica, surtindo efeitos ao longo de seu 

desenvolvimento, em especial orientando-os a prevenir possíveis complicações e 

minimizar seus efeitos negativos, adquirindo, com isso, bem-estar mesmo com a 

condição presente (MACHADO, 2018). 

No que diz respeito a intervenções um dos meios para que as crianças, 

adolescentes e demais cuidadores tenha acesso às informações são rodas de 

conversas, por exemplo, na qual a enfermagem pode realizar em diferentes níveis 

assistenciais e fases da doença e levantar as principais dúvidas, proporcionar 

orientações para que consigam ter confiança ao realizar os cuidados e, sobretudo, 

garantir segurança para esta população e seu bem-estar (VIANA, et al. 2018).  

Os profissionais de saúde vêm se adaptando a exemplos de intervenções 

on-line promovendo uma rede de ajuda para a inclusão de familiares com os 

profissionais, já que as redes digitais de comunicação vêm conquistando um amplo 

espaço no mundo contemporâneo (MAZZA, et al. 2017).   

A rede social como apoio a crianças, adolescentes e seus familiares facilita a 

divulgação de informações por meio da internet e configura-se como uma 

assistência virtual, pois ajuda crianças, adolescentes e familiares na educação e 

capacitação para o cuidado. No entanto, este meio exige planejamento e 
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programação do conteúdo, pois não são todos que possuem acesso os assuntos e 

podem ser abordados de forma eficaz e com qualidade neste formato (MAZZA, et al. 

2017). 

[...] por um lado a rede virtual possibilita a disseminação de informações, 
seja por conteúdos livres na internet ou atendimento on-line, que podem 
auxiliar as famílias no cuidado à criança e ao adolescente com agravos 
permanentes; por outro, nem todo o conteúdo disponível tem qualidade. 
(SOUZA; NÓBREGA; COLLET, 2020, s/p). 

 

Em relação aos cuidados destinados a crianças e adolescentes com 

doenças crônicas os resultados indicam que estes devem ser enfrentados 

conjuntamente com seus familiares, destacando a participação da mãe com a 

principal cuidadora e o pai. Como a família possui uma participação latente neste 

processo, faz-se necessário que seja levantadas todas as dificuldades enfrentadas 

com o intuito de contribuir de forma adequada por meio de orientações de 

enfermagem e, também, efetuar um conjunto de ações e estratégias para evitar 

sobrecarga sobre os cuidadores (RAMOS, et al. 2018). 

Teoricamente, a mãe acaba sendo a principal cuidadora e sua qualidade de 

vida, consequentemente, cada vez mais prejudicada devido as dificuldades impostas 

pela cronicidade, como a sobrecarga por não ter período de descanso e repouso 

adequado, sono prejudicado, desgaste físico, dentre outros. É fundamental integrar 

toda a família na atenção à saúde da criança e/ou adolescente como forma de 

estimular o compartilhamento de tarefas. Em relação a figura materna, propor 

encontros entre mães é uma estratégia para que possam compartilhar experiências 

como fonte de aprendizado, incentivando o fortalecimento e empoderamento destas 

mães (MACEDO, et al. 2015). 

Diante disso, assim como a mãe, o pai também possui o papel e 

responsabilidade nos cuidados com as crianças e/ou adolescentes, ajudando-os não 

apenas naquilo que se relaciona com os problemas de saúde, mais sim atividades 

domésticas, de diversão, assegurando o bem-estar da criança e, de certa forma, 

auxiliando no tratamento da doença. O diálogo entre a figura materna e parte é de 

suma relevância para a divisão das tarefas e responsabilidades com o intuito de 

minimizar sobrecarga para ambos (RAMOS, et al. 2018). 

Por fim, nota-se que a sobrecarga desencadeada pelos cuidados pode ser 

prejudicial e se manifesta por meio de sinais de ansiedade, estresse, esgotamento e 

quadros depressivos, dentre outros efeitos que causam desgaste, sofrimento físico e 
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emocional. Por isso, torna-se crucial que enfermeiros fortaleçam a preparação dos 

envolvidos para a prática do cuidado, por intermédio de estratégias que aliviam 

sentimentos decorrentes da sobrecarga (MACEDO, et al. 2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento do presente estudo foi possível constatar que as 

crianças e adolescentes portadoras de doenças crônicas enfrentam em seu 

cotidiano diversos desafios e limitações que prejudicam no desenvolvimento ou no 

bem-estar. Este estudo, portanto, procurou esclarecer as barreiras, dificuldades e 

desafios vivenciados por crianças e adolescentes que vivenciam das doenças 

crônicas e as medidas assistenciais necessárias para contribuir com a qualidade de 

vida desta população e seus responsáveis. 

Neste percurso, foi possível constatar que as dificuldades referentes as 

doenças crônicas refletem na vivência de crianças e adolescentes, envolvendo, 

também seus familiares, responsáveis e/ou cuidadores tais como problemas em 

suas rotinas relacionadas com adaptação física ou social, na convivência das dores, 

internações, tratamento com medicações durante o desenvolvimento necessitando 

de acompanhamento por toda vida, no enfrentamento das fragilidades na atenção à 

saúde dificultando atender as demandas tais como falta de medicamento, barreiras 

para poder promover os cuidados.  

Como também os sentimentos na aceitação do diagnóstico - atrelado a culpa 

e insegurança acerca dos cuidados que tornar-se-á dependentes - readaptação da 

rotina - que requer algumas modificações em suas atividades, buscando meios de 

intervenções e estratégias que venham facilitar na adaptação - assim como outros 

sentimentos negativos, tendo como exemplo angustia e medo. 

As informações obtidas possibilitaram reconhecer que a rede de atenção 

possui fragilidades. No entanto, fica evidente o papel do Estado em garantir a 

promoção dos direitos de crianças e adolescentes com necessidades especiais em 

saúde, em atendimento a legislação vigente, oferecendo assistência a saúde de 

qualidade e integral, apoio social ao indivíduo e família, educação em saúde e 

medidas de prevenção de complicações e agravos decorrentes da cronicidade. 

No que se refere a equipe multiprofissional despertou-se o olhar para o 

enfermeiro, que possui um papel fundamental na assistência a crianças e 

adolescentes com doenças crônicas, juntamente com suas famílias. Dentre suas 

atividades assistenciais, neste contexto específico, destacou-se: auxiliar nas 

adaptações, orientar a respeito dos cuidados, prevenir complicações e agravos, 

propor ações educativas e, sobretudo, conscientizar para o autocuidado e cuidado. 
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No entanto, ficou evidente, também, que existem falhas nos processos de 

trabalho de profissionais de saúde, destacando a relevância para que estes estejam 

capacitados e preparados para desempenhar, não apenas assistência dos cuidados 

práticos em saúde, mais sim todo o cuidado holístico - se envolver com sentimentos 

expressados por crianças, adolescentes e seus familiares - daqueles que vivenciam 

a cronicidade. 

O presente estudo pode contribuir com a conscientização e conhecimento 

daqueles que convivem com a cronicidade a respeito da importância do cuidado e 

seu planejamento, viabilizando, quiçá, resultados ao longo de seu desenvolvimento, 

prevenindo complicações, promovendo, com isso, bem-estar e qualidade de vida. 

Para os acadêmicos e profissionais destaca a magnitude da assistência e do 

conhecimento a respeito da condição crônica e suas necessidades especiais em 

saúde, valorizando ações estratégicas que auxiliam nos cuidados e readaptação em 

todo o ciclo vital.  

Contudo, considerando a dimensão da doença crônica e dos cuidados em 

saúde, sugere-se a reaplicação deste estudo em diferentes momentos e contextos, 

como também, adoção de métodos investigativos com o intuito de desvelar novas 

informações sobre o assunto e fortalecer debates, com vistas para promoção da 

qualidade de vida no contexto da cronicidade.  
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APÊNDICE 
 
 
APÊNDICE A - Formulário para extração de dados dos estudos selecionados (Adaptado) 
 

1 Identificação do artigo  

Autores: 

Nome completo do Jornal/Revista:  

Qualis do Jornal/Revista (Plataforma Sucupira):  

Ano de publicação: 

Volume: 

Número da primeira e última página: 

Número do artigo na base de dados: 

Local da realização do estudo: 

 
2 Objetivos 

Objetivo Geral do estudo: 

 

3 Tipo de estudo  

Descritivo ( )   Transversal ( )  Retrospectivo   ( ) Prospectivo ( ) Outro 

(especificar): 

Local de realização do estudo: 

População estudada é do mesmo local (se não, especificar de onde)? 

Houve análise estatística dos dados? 
 
4 Participantes e Critérios de seleção:  

Descrição da população estudada: 

Critérios de seleção dos participantes: 

Critérios de inclusão: 

Critérios de exclusão: 

Tamanho da amostra: 

Período de seleção dos participantes: 

 

Características dos participantes: 

Estudo Idade Gênero 

   

   

  

 
5 Resultados dos artigos: 
Resultados encontrados: 
 
6 Conclusão:  
Considerações finais/conclusão do estudo: 
 
7 Avaliação final 
O estudo pode ser considerado para revisão integrativa? Sim (   ) Não (   ) 
Se não, qual o motivo? _____________________________________________ 
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