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RESUMO 

 

As feridas neoplásicas, progressivamente, desenvolvem úlceras de aspecto visual 

desagradável, odores intoleráveis, tornam-se friáveis, dolorosas, secretivas, sangram facilmente, 

desfiguram o corpo e provocam distúrbio da autoimagem, desgaste psicológico por sensação de 

desamparo, humilhação e isolamento. Estas situações difíceis geram problemas fisiológicos, 

psicológicos, de segurança, espiritual e, por vezes, a aceitação das condições clínicas em que se 

encontram. O ideal então é identificar os problemas do cliente e elaborar o cuidado individualizado 

segundo as “situações” existentes. Nesta nuança, a educação em Enfermagem prepara e legitima 

sujeitos para este trabalho através de estratégias de ensino com potencial para o crescimento 

profissional contextualizado. Defende-se que “a Metodologia de Resolução de Situações-Problema foi 

escolhida como a mais acertada para a concretização do processo de formar profissionais com 

pensamento crítico-reflexivo e preparado para adequada resolução dos problemas dos clientes. 

Portanto, tem-se como objetivos: desenvolver a Metodologia de Resolução de Situações-Problema 

com destaques relevantes para o ensino e para assistência de Enfermagem a clientes com feridas 

neoplásicas; elaborar situação-problema de cliente com ferida neoplásica; discutir soluções de 

enfermagem a partir de uma estratégia pedagógica, com base na Metodologia de Resolução de 

Situações-Problema; e desenvolver material didático para construção e resolução de situações-

problema de clientes com feridas neoplásicas. Metodologia: abordagem qualitativa, de cunho 

descritivo, pela proposta principal de elaborar situação-problema de cliente com ferida neoplásica, na 

perspectiva da formação em Enfermagem. O caminho metodológico tomou como referência a 

Metodologia de Resolução de Situações-Problema, que compreende os “momentos significativos” 

para aprendizagem e a estratégia pedagógica desenvolvida para discussão de situações-problema com 

foco no ensino. Para a construção dos dados, utilizou-se fontes da literatura, como livros, artigos, 

revistas sobre a temática; e ainda, elementos pertinentes da práxis da pesquisadora. Resultados: 

realizada a construção da situação-problema hipotética de cliente com ferida neoplásica, com base no 

roteiro elaborado a fim de guiar a construção de situações-problema. Após construídas, foram 

apresentadas questões pedagógicas sobre a situação-problema; em seguida, deu-se a identificação e 

classificação dos problemas das situações descritas; e posteriormente, analisadas soluções de 

Enfermagem para os problemas do cliente com feridas neoplásicas. Os achados foram analisados à luz 

do referencial teórico admitido cujo elemento crucial é a correta identificação dos problemas de 

enfermagem para sua resolução e aplicação acertada à prática. Conclusão: ao elaborar a situação-

problema de cliente com ferida neoplásica e abordar os problemas de Enfermagem identificados na 

situação, com base em uma estratégia pedagógica situacional e problematizadora, demonstrou-se a 

possibilidade de aprimorar o exercício da criatividade, da observação atenta e crítica, do 

questionamento, da capacidade investigativa, da reflexão sobre as dimensões afetadas da cliente e do 

raciocínio para a resolução dos problemas, tal como foi exercitado pela pesquisadora. Ademais, com 

os elementos pedagógicos apresentados, privilegia-se a participação dos estudantes, estimulando a 

construção de perguntas problematizadoras em detrimento de fornecer as respostas prontas, bem como 

a lida com incertezas realísticas na prática do enfermeiro, e não somente soluções previstas fora da 

complexidade dos contextos sociais, estimulando as características criativas e inovadoras dos 

docentes, estudantes de enfermagem e enfermeiros que atuam com os clientes com ferida neoplásica. 

 

Palavras-chave: Úlcera Cutânea. Enfermagem Oncológica. Educação em Enfermagem. Resolução de 

Problemas. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
Neoplastic wounds progressively develop ulcers of unpleasant visual appearance, intolerable 

odors, become friable, painful, secretive, bleed easily, disfigure the body and cause disruption of self-

image, psychological distress due to feelings of helplessness, humiliation and isolation. These difficult 

situations generate physiological, psychological, safety, spiritual problems and, sometimes, acceptance 

of the clinical conditions in which they are. The ideal is to identify the client's problems and to 

elaborate individualized care according to the existing "situations". In this nuance, Nursing education 

prepares and legitimates subjects for this work through teaching strategies with potential for 

contextualized professional growth. It is argued that "the Situation-Problem-Solving Methodology was 

chosen as the most appropriate for the realization of the process of training professionals with critical-

reflexive thinking and prepared to adequately solve clients' problems. Therefore, we have as 

objectives: to develop the Methodology of Problem-Situation Resolution with relevant highlights for 

teaching and Nursing assistance to clients with neoplastic wounds; to elaborate problem-situation of 

client with neoplastic wound; to discuss nursing solutions based on a pedagogical strategy, based on 

the Problem-Solving Methodology; and develop didactic material for the construction and resolution 

of problem situations of clients with neoplastic wounds. Methodology: qualitative approach, 

descriptive, by the main proposal to elaborate problem-situation of client with neoplastic wound, from 

the perspective of Nursing training. The methodological path used as a reference the Situation-

Problem-Solving Methodology, which includes the "significant moments" for learning and the 

pedagogical strategy developed to discuss problem situations with a focus on teaching. For data 

construction, literature sources were used, such as books, articles, journals on the subject; and also 

pertinent elements of the praxis of the researcher. Results: the construction of the hypothetical 

problem situation of a client with neoplastic wound was carried out, based on the script developed in 

order to guide the construction of problem situations. After construction, pedagogical questions about 

the problem situation were presented; then the identification and classification of the problems of the 

situations described were given; and later, analyzed Nursing solutions for the client's problems with 

neoplastic wounds. The findings were analyzed in the light of the admitted theoretical framework 

whose crucial element is the correct identification of nursing problems for their resolution and correct 

application to the practice. Conclusion: when elaborating the client's problem situation with neoplastic 

wound and approaching the Nursing problems identified in the situation, based on a situational and 

problematizing pedagogical strategy, the possibility of improving the exercise of creativity, critical 

and critical observation was demonstrated , the questioning, the investigative capacity, the reflection 

on the affected dimensions of the client and the reasoning for the resolution of the problems, as it was 

exercised by the researcher. In addition, with the pedagogical elements presented, student participation 

is favored, stimulating the construction of problematizing questions to the detriment of providing the 

ready answers, as well as dealing with realistic uncertainties in the practice of the nurse, and not only 

solutions planned out of complexity of the social contexts, stimulating the creative and innovative 

characteristics of teachers, nursing students and nurses who work with clients with neoplastic wound. 

 

Descriptor: Skin Ulcer; Oncology Nursing; Education, Nursing. Problem Solving. 
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INCENTIVO PARA O ESTUDO - Apresentação da pesquisadora 

 

Após a conclusão da graduação em Enfermagem, ingressei no Curso de Especialização 

nos moldes de Residência em Enfermagem e, já nos campos de prática deste curso, havia 

empatia pelo cuidado a clientes com feridas, mormente àquelas de origem neoplásicas.  

Após concluir pós-graduação em Dermatologia e Oncologia e com as experiências no 

cotidiano da prática, enquanto enfermeira do Instituto Nacional de Câncer, foi possível, com 

melhor respaldo teórico e prático, observar de forma mais crítico-reflexiva o “que-fazer” do 

enfermeiro aplicado a clientes com feridas neoplásicas. Evidentemente, a preocupação foi 

inevitável, pois estas feridas, mais que as outras, provocam impacto negativo no cliente 

oncológico e demandam do enfermeiro habilidades para identificar, refletir e solucionar os 

seus problemas. 
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Capítulo I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SOBRE A TEMÁTICA E PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

As feridas neoplásicas ocorrem a partir da quebra da integridade da epiderme, 

causada pela infiltração de células malignas originárias de um determinado tumor que 

acomete o cliente
1
. Representam a visualização externa do processo de infiltração do epitélio 

por células tumorais (INCA, 2016). 

Observa-se na literatura que 5 a 10% das pessoas com câncer desenvolvem 

metástases para pele nos últimos presumidos seis meses de vida. Embora esta incidência 

pareça diminuta, há que se atentar para as estimativas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS): 14,1 milhões de casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por 

câncer, em todo o mundo, em 2012. A carga do câncer continuará aumentando e, no Brasil, a 

estimativa a partir do ano de 2015 aponta a ocorrência de aproximadamente 576 mil casos 

novos de câncer, reforçando a magnitude do problema da doença no país. Em 2020, o câncer 

passará a ocupar a primeira causa de mortalidade e a incidência pode aumentar em até 50%, o 

que representará 16 milhões de casos mundialmente (POLETTI et al, 2002; DEALEY, 2001; 

INCA, 2016). 

Na maioria das vezes, são feridas provenientes de metástases causadas, 

especialmente pelos cânceres de pulmão, ovário, cólon, pênis, bexiga, vulva, linfoma e 

leucemia, sendo as lesões relacionadas aos cânceres de pele, mama e de cabeça e pescoço as 

mais frequentes (DIAS, 2009; FIRMINO, 2005; LEITE, 2007). 

As feridas neoplásicas, progressivamente, desenvolvem úlceras de aspecto visual 

desagradável, odores intoleráveis, tornam-se friáveis, dolorosas, secretivas, sangram 

facilmente, desfiguram o corpo e, com isso, provocam no cliente distúrbio da autoimagem, 

desgaste psicológico por sensação de desamparo, humilhação e isolamento social. As terapias 

                                    
1
  A denominação cliente é utilizada nesta tese para todos os usuários do Sistema de Saúde (SUS), o que está de 

acordo com a Portaria SAS (Secretaria de Assistência Social do Ministério da Saúde) 202, de 19 de junho de 

2001, corroborando com o disposto na Portaria nº 881 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 19 de junho de 

2001. Fica posto, assim, a necessidade de criação de uma nova cultura de atendimento aos usuários dos serviços 

de saúde, e com o mais amplo respeito à vida humana, bem como aos direitos de cidadania daqueles que, 

eventualmente, façam uso deles (FIGUEIREDO, 2002 in QUELLUCI, 2009). 
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instituídas remetem-lhe à lembrança visível da patologia incurável, do mal prognóstico e do 

insucesso terapêutico curativo, que indicam aproximação da morte (FIRMINO, PEREIRA, 

2008). 

Quando o processo patológico está em fase avançada não se indica mais o tratamento 

antineoplásico, sendo a conduta unicamente paliativa, a fim de controlar os sintomas físicos e 

psicossociais (FIRMINO, 2008; INCA, 2009). 

Associados às feridas malignas encontram-se sintomas de difícil controle, que 

relembram constantemente ao paciente a presença da doença, o que conduz à perda de 

dignidade e diminuição progressiva da qualidade de vida, interferindo nas relações familiares 

e sociais, bem como na atitude perante a vida e a doença. Estas feridas têm uma grande 

repercussão sobre os clientes, sua família e profissionais, podendo constituir um problema 

importante na prática diária do cuidado de enfermagem (PONTES et al, 2012). 

Para esses clientes, pode-se afirmar que o processo terapêutico, na maioria das vezes, 

não atinge o êxito curativo, porém o cuidado torna-se premente para assegurar o atendimento 

às necessidades fisiológicas, psicológicas, de segurança, espiritual e, por vezes, a aceitação 

das condições clínicas em que se encontram.  

Neste contexto, a atuação do enfermeiro se mostra preponderante, em especial no 

que se refere à instituição das ações que alcancem um cuidado humanizado e singular aos 

clientes com feridas neoplásicas, a fim de minimizar o seu sofrimento. Tais ações 

compreendem alívio dos sintomas, promoção de conforto e de bem-estar, melhoria dos 

aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais (AGRA, 2013). 

A ocorrência das feridas neoplásicas remete ao cliente o enfrentamento de situações 

difíceis e devem ser abordadas pelo enfermeiro sempre com a finalidade de traçar soluções 

mais assertivas para esta clientela. O ideal é identificar essas situações existentes e a partir 

delas elaborar o cuidado individualizado segundo os problemas do cliente (PAIM, 1978; 

PONTES et al, 2012). 

Isto posto, torna-se evidente a necessidade do conhecimento prévio pelos 

profissionais da saúde a respeito da promoção do cuidado nesta área específica. Nesta nuança, 

a formação em Enfermagem deve contemplar um arsenal teórico-prático que garanta ao 

enfermeiro a implementação de um cuidado integral aos clientes portadores de feridas 

neoplásicas.  
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No entanto, é mostrado em uma pesquisa realizada por Medeiros (2010) que, no 

Brasil, o ensino sobre o câncer nos cursos de graduação em Enfermagem não sofreu avanços 

no período de 1991 a 2009, sendo esta temática inserida apenas isoladamente em algumas 

disciplinas, como Enfermagem em Ginecologia e Enfermagem Médico-Cirúrgica. Ademais, 

pouco ainda é discutido sobre a implementação de uma disciplina regular de oncologia no 

ensino superior de Enfermagem (MEDEIROS, 2010). 

Sabe-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) têm como objetivo formar o 

enfermeiro generalista e, por isso, trabalham com o chamado “currículo mínimo”. Desta 

forma, segundo Calil e Prado (2010, p.469), excluem (ou não incluem) no currículo de 

Graduação em Enfermagem o ensino de oncologia, podendo formar profissionais com 

deficiências em conhecimentos e capacidade de intervenção sobre os problemas e situações de 

saúde-doença específicas, tornando inadequado o atendimento às necessidades de saúde e 

intervenções. 

Neste panorama, estes profissionais podem acabar por vivenciar situações no 

cotidiano do hospital e no processo de cuidar de clientes com feridas neoplásicas, que geram 

inquietações e angústias, e, por conseguinte, ficam suscetíveis a abordar e cuidar de forma 

inadequada.  

Entende-se que não é viável aprofundar, no currículo da Graduação em Enfermagem, 

os diversos conhecimentos específicos existentes na área da Enfermagem, já que o tempo de 

duração do curso é destinado a contemplar as disciplinas de conhecimento geral. E, por isso, 

requer-se o investimento em saberes e a ampliação de reflexões acerca do aprender a aprender 

o “que-fazer”
 2

 de enfermagem para que o estudante possa buscar e produzir seu próprio 

conhecimento nas áreas específicas. 

Para corroborar o que aqui se propõe acerca do ensino em Enfermagem, cita-se 

Carvalho (2007, p.340): 

 

                                    
2
 Na obra “Sobre a Lex-Art e a Enfermagem: a (inter)dependência entre verdade, necessidade e vontade no fazer, 

ensinar e investigar”, Carvalho et cols aproximam a Filosofia da Arte com a Enfermagem e apresenta, além de 

tantas outras questões de relevância, a Enfermagem  como arte. Em suas discussões, o “que-fazer” é posto em 

alinhamento às concepções da Arte da Enfermagem – arte de prestar cuidados de enfermagem e de ajudar os 

clientes e a comunidade. Nestes termos, o “que-fazer” de enfermeiros é entendido como uma “insigne arte 

profissional” de cuidar de pessoas e de grupos e devidamente apoiada nos fundamentos teóricos da profissão. 

Uma arte que detém representatividade disciplinar e utilidade incontestável como prática social; arte 

demonstrada em sua própria prática, adequada às ações dos enfermeiros prestadas aos clientes e devidamente 

apoiada nos conhecimentos teóricos da profissão (CARVALHO, 2014). 
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Neste ponto, convém lembrar que a graduação, na Enfermagem, é entendida 

como formação básica ou geral. […] É preciso que se reconheça a imperiosa 

necessidade de o graduado em enfermagem ter adquirido conhecimentos 

para “aprender a aprender” em processo contínuo e para lutar pelos direitos 

de cidadania dos clientes e por direitos próprios, a exemplo do direito de ser 

um profissional qualificado e, portanto, de ter reconhecido o direito de poder 

aprofundar conhecimentos coerentes com a educação permanente, para bem 

se haver com os desafios da pesquisa e prioridades de enfermagem. 

 

Segundo Carvalho (2007, p.340), é preciso que se reconheça, em plano pedagógico, a 

inegável necessidade de que os graduados da enfermagem estejam capacitados quanto ao 

domínio dos conhecimentos da arte de enfermagem, bem mais ressaltados conforme a 

demonstração pelo exemplo, considerando as intervenções nas situações humanas (de clientes) 

na área assistencial. 

Considerando este contexto educacional, torna-se necessário buscar artifícios para 

superação dos desafios na formação profissional de enfermagem em oncologia, com vistas a 

possibilitar a construção do conhecimento, auxiliar no elo entre a teoria e a prática, suscitando 

a reflexão e a criticidade (GUIMARÃES 2005). 

Ao que foi visto, torna-se imperioso mobilizar mudanças significativas através de 

estratégias pedagógicas para a otimização da produção de conhecimento em oncologia em 

todos os níveis de formação. Para isso, é apropriado o investimento em propostas de ensino 

inovadoras em nível de graduação e também pós-graduação que permitam a exploração de 

novas possibilidades no contexto educacional, a partir do estímulo à criatividade, 

desenvolvimento da capacidade investigativa e do raciocínio para a resolução dos problemas 

de Enfermagem oncológica.  

Sabe-se que, atualmente, as demandas de saúde das pessoas e o progresso de 

políticas que investem na assistência integral e humanizada exigem cada vez mais a 

qualificação dos profissionais de saúde para o cuidado centrado no cliente e na resolução dos 

seus problemas. 

Em termos de discussão pedagógica, foi posto por Carvalho (2014, p.84) que as 

estratégias que se embasam, para ensinar sobre o cuidado de Enfermagem, em situações e 

problemas de clientes “são, sem dúvida, eficientes para o propósito de instrução clínica e para 

orientação pedagógica aos estudantes do nível de Graduação, e servindo também de ilustração 

para a orientação adequada ao ensino em cursos de preparação em nível de especializações”. 

Nesta busca de avanços na formação em Enfermagem no que se refere à oncologia, 

antes de tudo, deve ser estimulada a identificação dos problemas pelo enfermeiro. Tais 
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problemas iniciam-se no cliente quando existe conflito entre uma ou mais necessidades, seja 

por efeito de enfermidade ou porque o cliente emprega uma maneira inaceitável de satisfazer 

uma necessidade.  

Constitui-se um problema quando se verifica alguma situação difícil relacionada às 

demandas bio-psico-sócio-espitituais, não se restringindo somente à fisiopatologia da doença 

(CARVALHO, 2006). Mais especificamente, a “situação de enfermagem” é definida por 

Carvalho (2006, p.171):  

 
como uma realidade espacial e temporal, ou seja, a ambiência imediata em 

que o(a) enfermeiro(a) e cliente se encontram para estabelecer uma relação 

de ajuda. [...] As situações comportam componentes como a totalidade, as 

coisas ou fatos, o lugar, a duração e os personagens. Mas cada situação é 

única, embora as situações de enfermagem possam assemelhar-se entre si.  

 

Para esclarecimento, as “situações de enfermagem” ou “problemas de enfermagem” 

são também tratadas como “situações-problema”, uma vez que estas, por natureza, já são 

consideradas essencialmente problemáticas, no que se refere às necessidades dos clientes e à 

complexidade na abordagem de enfermagem (CARVALHO, 2014, p.80). Tem-se também 

que estes mesmos “problemas de enfermagem” condizem com as situações dos clientes, como 

melhor elucida Abdellah et al. secundada por George (1993, p.120): “o problema de 

enfermagem apresentado pelo cliente é uma condição enfrentada por ele ou pela sua família e 

que a enfermeira, através do desempenho de suas funções profissionais, pode auxiliar a 

preencher”. Ainda a respeito das definições dos termos que envolvem “problema”, cita-se 

Carvalho (1972, p.121): 

 

os problemas de enfermagem, que sejam apresentados por um paciente ou 

configurados em uma dada situação, comportam em sua total significação as 

necessidades e condições específicas entendidas na plenitude de sua 

globalidade, ou seja, com todos os fatores e particularidades que lhes 

conferem as características distintivas. 

 

Na prática de prestar cuidados de enfermagem, principalmente no âmbito da 

assistência hospitalar, a situação-problema do cliente envolve outros aspectos que não se 

restringem somente à fisiopatologia da doença. Para Queluci (2009), ao enfermeiro, além de 

suas ações específicas do seu “que-fazer” com os clientes, cabe compreender a situação de 
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enfermagem em sua totalidade, que abrange os elementos que podem influenciar a cada 

momento a realização dos cuidados respaldados nas situações do cliente. 

Mesmo sabendo da importância do cuidado baseado nas situações do cliente, 

questiona-se, com Paim (1978), se o enfermeiro está percebendo os problemas e atendendo às 

necessidades do cliente. E, a respeito dessa percepção, indaga-se, como Paim (1978), se este 

profissional está implicado na atenção às necessidades do ser humano quando afetadas. 

Sob esta óptica, Carvalho (2013) alerta para falhas de omissão e negligência 

profissional que podem ocorrer, extrapolando-se os requisitos de rigor na vigilância de 

enfermagem e levando a certas condições “nocivas” no contexto da prática assistencial. Em 

plano de realidade, isto acontece em razão das dificuldades relativas aos dilemas perante as 

situações-problema de clientes aliadas à “deficiência qualitativa da força de trabalho” 

(CARVALHO, 2013, p.27). 

Ainda sobre os obstáculos relacionados à abordagem situacional a serem enfrentados 

pelo enfermeiro, eles podem surgir, segundo Carvalho (2006, p.171), “em razão de fatores 

ligados à ambiência social, ao índice de adaptação, à incapacidade de fazer escolhas e, talvez, 

a uma certa falta de coragem para assumir os riscos e os desafios do nosso tempo”. 

Nestes termos e pensando sobre a prática de enfermagem aplicada aos clientes com 

feridas neoplásicas, há que se refletir se o cuidado do enfermeiro a clientes com feridas 

neoplásicas está, de fato, concretizado em suas dimensões teóricas e práticas e 

consubstanciado nas “situações-problema” destes clientes (CARVALHO, 2013).  

 

1.2. PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

Carvalho (1996) explica que o “que-fazer” do enfermeiro é uma questão central que 

envolve todo o conteúdo teórico-prático adquirido e que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

é apreendido por meio do encontro com os clientes no âmbito das experiências de 

aprendizagem para a prática da profissão de enfermagem. 

Neste contexto que envolve a noção do “que-fazer”, a mesma autora ressalva que: 

 
aí mesmo, às condições situacionais, fica estabelecida a significativa 

relevância do “que-fazer” profissional. Não sendo assim – a arte de 

enfermeiras/os de prestar cuidados aos clientes –, pode suceder em rotas já, 

por si, desviadas e, assim, passíveis de repercussões negativas ou até mesmo 
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de implicações nocivas às pessoas, ao grupo e à sociedade (CARVALHO, 

2014, p.206). 

 

Então, é fundamental abandonar o modo “tecnizado” de “pensar-saber” e o cuidado 

respaldado no “que-fazer o quê se faz”. Assim, torna-se indispensável a formação em 

Enfermagem, com vistas a desenvolver suas “ações competentes e capazes de se explicar em 

bases científicas, e em relação ao ‘saber-fazer e ao poder-fazer’, as coisas de seu interesse e 

sua responsabilidade” (CARVALHO, 2014, p.117). 

Neste contexto, o ensino em Enfermagem deve preparar e legitimar os sujeitos para 

este trabalho através de aparato técnico-científico e ético-filosófico e do encontro com as 

situações dos clientes. O ideal é que essa aprendizagem das diversas área da saúde se dê o 

mais precoce possível. 

Conforme já explicitado neste estudo, o tema da oncologia é contemplado somente 

em algumas aulas de disciplinas generalistas. Com isso, torna-se necessário empregar táticas 

que otimizem o ensino deste assunto na carga horária destinada a este tema.  

Neste sentido, em relação à aprendizagem em enfermagem, a metodologia de 

resolução de problemas, em detrimento das demais, melhor viabiliza a aprendizagem quanto à 

“formação da consciência crítica e à aquisição de competências” adequadas às mudanças e 

demandas atuais no campo da saúde (CARVALHO, 2006, p.162).  

Acerca da importância da abordagem situacional no ensino em Enfermagem, 

Carvalho (2006, p.170) explica que:  

 
no novo currículo

3
, ao invés da aproximação aos assistidos se fazer mediante 

as tecnologias de cuidar ou através dos conteúdos das ciências básicas e 

outras, a abordagem é situacional. Entendemos que a situação dá ideia e a 

medida exata da esfera operacional em que ocorre o encontro entre o 

profissional de enfermagem e o cliente. 

 

                                    
3
 O novo currículo refere-se ao “currículo novas metodologias” implantado na Escola de Enfermagem Anna 

Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro em agosto de 1978 cujas principais características eram: a 

reorganização das experiências de aprendizagem com foco na integração, unidades curriculares definidas como 

programas interdepartamentais, o desenvolvimento das atividades orientado para a aplicação das novas 

metodologias, e as estratégias para a resolução de situações-problema baseia-se no consenso coletivo 

(CARVALHO, 2006) 
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Estes conceitos vão ao encontro daqueles que se referem a métodos de ensino cujo 

disparador principal é o problema ou a situação-problema e, por isso, é considerado excelente 

alimentador para o processo de aprendizagem, (ANQUILANTE, 2011). 

De acordo com Carvalho (1973, p.103):  

 
[...] as situações de enfermagem, com todos os seus fatores influentes e 

intercorrentes e perfeitamente inter-relacionados, não podendo ser pré-

elaboradas, automaticamente observadas e arbitrariamente rotuladas, 

fatalmente terão de configurar-se a partir das próprias funções dos 

enfermeiros; fora desta perspectiva elas não têm sentido.  

 

Então, importa nesta pesquisa embasar-se em elementos da Metodologia de 

Resolução de Problemas para a construção da aprendizagem em Enfermagem relacionada ao 

cuidado de clientes com feridas neoplásicas, pois este método de ensino é capaz de alcançar 

os diversos problemas inerentes desse agravo, traduzidos pelas manifestações biopsicossociais 

e espirituais do cliente. Tais aspectos são de difícil identificação, entendimento e resolução 

pelo enfermeiro. Com isso, tenha-se em consideração a necessidade de reconhecer os 

problemas de enfermagem, sejam eles “evidentes” (condições enfrentadas pelo cliente e 

família, e nas quais, a enfermeira pode assisti-los mediante o desempenho de suas funções 

profissionais) e “não- evidentes” (condição oculta, escondida, encoberta, mas enfrentada pelo 

cliente) (ABDELLAH, 1960 apud QUELUCI, 2009). 

Pelo interesse de contribuir para a formação teórico-prática dos enfermeiros para 

atender clientes com feridas neoplásicas, considera-se a importância de aplicar práticas 

pedagógicas assertivas, partindo de uma abordagem situacional para a identificação e 

construção do legítimo “que-fazer” desses profissionais.  

Para tanto, fica evidente a necessidade de levantar as situações diversas destes 

clientes e nestes termos, é indispensável transpor a primeira imagem que se tem delas; superar 

a ingenuidade quanto ao reconhecimento dos seus problemas, pois desta forma é possível 

construir o “que-fazer” de enfermagem em sua dimensão total. “Em primeiro lugar é preciso 

saber formular problemas. [...] Os problemas não se formulam de modo espontâneo” 

(BACHELARD, 1996, p.31). 

Pelo exposto, optou-se neste estudo por abordar situação-problema relacionada ao 

manejo de feridas neoplásicas por enfermeiros, com vistas a construir a situação destes 

clientes a partir de dados da literatura e da experiência profissional da pesquisadora. Com 
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isso, ao apresentar, nesta pesquisa, elementos que subsidiem o ensino de enfermagem em 

oncologia, espera-se contribuir para a formação pedagógica e, ainda, proporcionar 

repercussões elevadas na prática assistencial destes clientes e na esfera de interesse da 

enfermagem. 

 

1.3. OBJETO DE ESTUDO  

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo situação-problema de cliente com ferida 

neoplásica.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Geral 

 Desenvolver a Metodologia de Resolução de Situações-Problema com  

destaques relevantes para o ensino e para assistência de Enfermagem a cliente 

com ferida neoplásica. 

 

Específicos  

 

 Elaborar situação-problema de cliente com ferida neoplásica; 

 Discutir soluções de enfermagem, a partir de uma estratégia pedagógica, com 

base na Metodologia de Resolução de Situações-Problema; 

 Desenvolver um material didático para a construção e a resolução de situação-

problema de cliente com ferida neoplásica. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O surgimento de feridas neoplásicas ou a inadequação do manejo do cuidado ao 

portador dessas feridas caracteriza-se em prolongamento de seu tratamento, com ameaça de 

perda parcial ou total da capacidade funcional do cliente, impactando negativamente nas 

dimensões emocional e social dele e de seus familiares.  
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Estudos já concluídos revelaram a dificuldade de encontrar publicações relacionadas 

ao cuidado a clientes portadores de feridas neoplásicas, mostrando que as produções 

científicas são escassas tanto no âmbito nacional quanto internacional (LINHARES, 2010; 

POLETTI et al, 2002).  

É imperioso que os problemas destes clientes sejam identificados para a tomada de 

decisão, partindo-se da premissa de que, conforme Paim (1978), toda identificação de um 

problema exige ser seguida por uma ação. Contudo, isto parece não ocorrer, já que as ações 

do enfermeiro se voltam muito na prática para a área biológica, quando sabemos que as áreas 

psicossocial e psicoespiritual também necessitam de sua atenção. 

Nas mesmas considerações, foi também apontado por Carvalho (2013, p.26):  

 
efetivamente, o que nos parece é que as situações de clientes, em termos de 

panorama geral, não se encontram, ainda devidamente, - visualizadas ou 

objetivadas -, na percepção de enfermeiras/os. E, com isso, dos ângulos do 

Saber e do Conhecimento, elas – (as situações como discutidas) – não se 

enquadram bem nos termos de uma visão processual de realidade 

assistencial e de ciência objetivamente adequada à Enfermagem. 

 

Por essa mesma ótica, a literatura tem assinalado que, em campo de prática, há a 

inobservância pelos enfermeiros em relação às situações dos clientes com feridas neoplásicas. 

Aponta-se, então para a necessidade de investimentos pedagógicos que contribuam para o 

encontro do “saber-fazer” crítico-reflexivo e do “poder-fazer” na prática assistencial da 

realidade destes clientes (CARVALHO, 2013). 

No Brasil, o panorama atual do ensino desta temática é caracterizado pela ausência 

de uma disciplina de oncologia, obrigatória ou não.  Em seu estudo sobre o ensino de 

oncologia na formação do enfermeiro, Calil e Prado (2010) relatam que algumas instituições 

de ensino, para atender às diretrizes preconizadas para formação de um Enfermeiro 

generalista, fazem seus “reajustes” para incorporar os princípios determinados e excluem 

algumas disciplinas. Isto “por entenderem que esta seria específica para o ensino em nível de 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), não demonstrando iniciativas de reelaboração 

pedagógica considerando o contexto das condições de saúde da população” (LOPES NETO et 

al 2007 apud CALIL E PRADO, 2010). 

De fato, o curso de especialização relacionada ao cuidado com feridas agrega 

elemento de valor para a prática do enfermeiro. Contudo, seu surgimento é recente e 

aconteceu nos Estados Unidos da América na década de sessenta cuja regulamentação no 
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Brasil se deu pela Resolução COFEN 290, somente no ano de 2004 (CALIL E PRADO, 

2010). Além disso, outro entrave com relação aos profissionais especializados é que se forma 

em uma quantidade muito inferior à demanda de atendimento desta clientela.  

Assim, discorrendo sobre a problemática da formação em oncologia e os prejuízos 

inevitáveis associados ao cuidado de enfermagem, Medeiros (2010, p.25) enfatiza que:  

 
enquanto a incidência de neoplasias tem crescido de maneira alarmante, as 

instituições de ensino superior que oferecem cursos de graduação em 

enfermagem parecem fechar os olhos diante destes números e continuam a 

formar futuros profissionais enfermeiros que não estão devidamente 

preparados para dar conta das reais necessidades de saúde da população; não 

se vê hoje no Brasil e em muitos países do mundo comprometimento das 

Escolas de Enfermagem em lecionar um conteúdo conciso e fundamental aos 

alunos sobre câncer. Logo, pode-se inferir que a assistência dos pacientes 

que deste profissional necessitam estará comprometida. 

 

Nesta análise, é necessária a construção de estratégias pedagógicas baseadas em metodologias 

de ensino eficazes ao promover motivação, criatividade e estímulo à aprendizagem com 

potencial para suprir esta deficiência teórico-prática. 

Esta é uma busca por estratégias pedagógicas eficientes para serem utilizadas nos 

cursos de Enfermagem, sejam eles de graduação ou pós-graduação, que abordam o cuidado 

em oncologia e em feridas. Esta estratégica de ensino almejada tem como objetivos 

primordiais: motivar o estudante, prover o ensino adequado ao exercício de discussão entre os 

participantes e verdadeiramente construir o conhecimento em oncologia, e não meramente 

proceder com a transmissão de informações pelo professor.  

Com isso, é possível direcionar os objetivos educacionais ao propósito de ensinar 

sobre oncologia e feridas aos estudantes do nível de Graduação, e servindo também de 

ilustração para orientação adequada ao ensino em cursos de preparação em nível de 

especializações (CARVALHO, 2014). E, ainda, pode servir para uso em programas de 

preparação de cunho profissionalizante dos demais exercentes que atuam em nome da 

Enfermagem (CARVALHO, 2014). 

Aqui, portanto, é oportuna a utilização de metodologias de resolução de problemas, 

pois são, atualmente, consideradas os métodos pedagógicos mais atrativos em cursos do 

ensino superior, permitindo ao estudante ser sujeito ativo na construção do seu próprio 

conhecimento e a reorganização da relação entre a teoria e a prática (CYRINO, 2004). Este 
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tipo de metodologia possibilita, ainda, aplicar os conhecimentos adquiridos para resolver os 

problemas como exercício intelectual e nas práticas de laboratório e/ou com pacientes. 

Enquanto metodologias ativas, aquelas que abordam a resolução de problemas tem 

como disparador principal do processo ensino-aprendizagem o problema ou situação-

problema. Este elemento é visto como uma situação desconhecida que gera uma necessidade 

que motiva os indivíduos a buscarem uma solução (AQUILANTE et al, 2011). 

A compreensão e aplicação dos princípios norteadores da metodologia pedagógica 

em questão para os cenários de prática do enfermeiro poderão funcionar como elemento 

facilitador para este profissional lidar com situações para as quais os raciocínios aprendidos 

tradicionalmente não fornecem soluções. E, desta maneira, favorecer a aprendizagem e 

construção do conhecimento relacionado à área de interesse. 

Deste estudo, a partir da apresentação da situação-problema e soluções relacionadas 

ao cliente com ferida neoplásica, espera-se uma potencialidade denotativa de contribuição 

para a formação do profissional enfermeiro. Isto porque, quando se aplicam metodologias 

ativas no ensino, torna-se possível a promoção do pensamento crítico-reflexivo, a motivação, 

a criatividade, integração do conhecimento, interação e habilidades interpessoais.  

Neste sentido, os resultados poderão contribuir para a construção e reflexão do saber-

fazer do enfermeiro relacionado ao cuidado desta clientela. Isto porque se pretende descrever 

a situação de enfermagem hipotética e apresentar problemas “evidentes” e “não-evidentes”, 

com vistas a oferecer ao ensino uma valiosa alternativa de aprendizagem, como também 

orientação para as ações do profissional em campo de atuação assistencial (ABDELLAH et 

al, 1961). 

A situação-problema e suas possíveis soluções estarão apresentadas como uma 

estratégia pedagógica para uso nas disciplinas que abordem o tema, assim como para o 

manejo de clientes com feridas neoplásicas nas Instituições de Saúde. Cumpre acrescentar que 

este material faz parte do recurso didático apresentado como critério de exigência para o 

Programa de Mestrado Profissional, enquanto produto do estudo. 

Desta maneira, espera-se que o trabalho apresente conteúdos sólidos que possam 

subsidiar a elaboração de atividades de ensino-aprendizagem em oncologia na formação do 

enfermeiro em um novo desenho de ensino a respeito do cuidar. A pesquisa também poderá 

nortear a elaboração de instrumentos utilizados em campo de prática, bem como favorecer a 
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qualificação profissional ligada à área por meio do investimento das instituições de saúde em 

práticas educativas em serviço.  

E, por fim, pretende-se contribuir para a elaboração de novos objetos de estudo, ao 

representar uma publicação de caráter consultivo. 
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Capítulo II 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O CUIDADO DE ENFERMAGEM A CLIENTES COM FERIDAS 

NEOPLÁSICAS 

 

Poletti et al (2002) alerta que as feridas dérmicas provocadas pelo câncer têm se 

tornado cada vez mais comum. Por possuírem características próprias, são consideradas 

diferentes das demais e tornam-nas de difícil manejo. Muitas vezes, o tratamento pode não ser 

devidamente compreendido pelo enfermeiro, já que a abordagem não tem como objetivo a 

cicatrização, uma vez que esta depende do câncer primário. A principal meta do cuidado é o 

controle dos sintomas visando uma melhor qualidade de vida aos portadores destas lesões.  

A ferida neoplásica ocorre a partir da quebra da integridade da epiderme, causada 

pela infiltração de células malignas originárias de um determinado tumor. Observa-se na 

literatura que 5 a 10% das pessoas com câncer desenvolvem metástases para a pele nos 

últimos seis meses de vida; são frequentemente associadas à demora do paciente a buscar 

ajuda médica para o tratamento de seu tumor (POLETTI et al, 2002; DEALEY, 2001). As 

metástases cutâneas ocorrem com maior frequência por via linfática, corrente sanguínea ou 

diretamente da lesão primária, podendo ocorrer também na linha de sutura após cirurgia de 

tumor primário ou de câncer recorrente (AMORIN, 1999). 

A proliferação celular descontrolada do tumor, provocada pelo processo de 

oncogênese, leva à infiltração das estruturas da pele; ocorre quebra da integridade do 

tegumento, levando à formação de uma ferida evolutivamente exofítica (POLETTI et al,  

2002). 

O crescimento do tumor, visando à nutrição das novas células malignas, desencadeia 

o estímulo para o aumento de sua rede neovascular, ocorrendo, assim, uma pressão sobre o 

tecido, levando a um desequilíbrio fisiológico que provoca o sangramento das células. Com a 

formação de verdadeiros agregados de massa tumoral, ocorre a oclusão dos vasos sanguíneos, 

causando a redução na difusão do oxigênio, o que provoca hipóxia e favorece a contaminação 

por micro-organismos aeróbicos, que provocam odor fétido às feridas tumorais (POLETTI et 

al, 2002; INCA, 2009).  
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Os sinais e sintomas representam as consequências da formação das feridas 

neoplásicas, quais sejam: sangramento, dor, odor característico e exsudação em grande 

volume. Essas feridas podem constituir uma deformidade corporal que provoca no paciente 

distúrbio da autoimagem, desgaste psicológico por sensação de desamparo, humilhação e 

isolamento social. Neste sentido, possuem um grande impacto sobre o paciente não apenas 

pelas alterações físicas que podem causar, mas, sobretudo, pelo estigma que ainda existe em 

relação ao prognóstico do câncer (FIRMINO, 2005).  

É importante acrescentar que as feridas tumorais não cicatrizam, isto porque há uma 

larga deficiência de contração tecidual, a qual é responsável por 40 a 80% do fechamento de 

feridas benignas (BAUER et. al, 2000).     

As feridas neoplásicas, progressivamente, desfiguram o corpo do paciente e tornam-

se friáveis, dolorosas, secretivas e liberam odor fétido, e assim constituem mais um agravo na 

vida do paciente. São lesões passíveis de tratamento, desde que o câncer esteja na fase inicial 

e tenha possibilidades de cura; porém, quando o processo patológico está em fase avançada, 

não se indica mais o tratamento antineoplásico, sendo a conduta unicamente paliativa, a fim 

de controlar os sintomas físicos e psicossociais (FIRMINO, 2008; INCA, 2009). 

Neste contexto, a atuação do enfermeiro se mostra preponderante, em especial no 

que se refere à realização de curativos, visto que é o profissional que detém os conhecimentos 

e, em geral, o principal responsável pelo manejo das feridas e indicação dos curativos e 

cuidado com a pele. Cabe-lhe a instituição da terapia tópica e, principalmente, proporcionar 

um cuidado humanizado e singular a pacientes oncológicos visando minimizar o sofrimento 

físico e psicossocial, ainda mais acentuado quando há feridas neoplásicas. Tais ações 

permeiam a filosofia dos cuidados paliativos, caracterizados por alívio dos sintomas, 

promoção de conforto e de bem-estar, melhoria dos aspectos físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais (AGRA, 2013). 

A ocorrência das feridas neoplásicas remete ao paciente o enfrentamento de situações 

difíceis e devem ser abordadas pelo enfermeiro sempre com a finalidade de traçar soluções 

mais assertivas para esta clientela.  Nesse sentido, o cuidado deve basear-se na realização de 

um curativo efetivo, confortável e esteticamente aceitável aos olhos do paciente. 

Segundo Luzial (2009), arquitetar um curativo não é tarefa fácil, que ultrapassa 

técnicas e habilidades necessárias para a execução de um procedimento. Esta autora afirma 

que: 
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O cliente precisa desenvolver um grau de confiança e perceber no 

enfermeiro que ele o respeitará e fará curativo que esconderá o que ele não 

quer mostrar. “O fazer curativo” não tem apenas a função de curar, cicatrizar 

a ferida e talvez não encontre a estética como respaldo, mas o curativo 

deverá ser realizado com respeito, cumplicidade e singularidade na sua 

confecção (LUZIAL, 2009, p.35). 

 

O enfermeiro que cuida do cliente cujas feridas o deformam e constrangem-lhe vive 

permanentemente o embaraço de enfrentar situações-limite. O simples ato de pensar sobre o 

tema confronta sua essência (condicionada a estranhar a anormalidade) e sua existência.  

 

Cabe aos enfermeiros assumirem atitudes filosóficas e espirituais a fim de 

encontrar a fala ideal para esse cuidado com clientes desfigurados. Achar um 

olhar diferenciado para olhar o corpo desfigurado e, assim, dissolver o 

impacto causado neles e em nós. Só assim vamos eliminar nossa intolerante 

e aparente pretensão de pensar que sabemos tudo e podemos tudo sobre os 

corpos – os nossos e os deles, ou de “errar até o desespero” tentando acertar 

(LUZIAL, 2009, p.21). 

 

A ferida neoplásica é uma entidade clínica que exige a avaliação diária de forma a 

identificar adequadamente os sinais e sintomas de potenciais complicações e aqueles que 

causam mais desconforto. A conduta deve ser ajustada às características da lesão, obedecendo 

aos princípios dos cuidados a ter com uma ferida.  

A ferida do câncer permanece aberta, em um corpo que a enfermeiro quer restaurar a 

qualquer custo, levando-o a um arriscado caminho de fazer esse cuidado sob o presságio do 

impossível. Tal angústia pode ser consequência da visão deste profissional da “violência” que 

o câncer faz com o cliente (LUZIAL, 2009). 

No entanto, a meta principal do cuidado, muitas vezes, deixa de ser a cicatrização e a 

cura, que é improvável na doença avançada, e passa a ser o conforto do cliente em relação à 

ferida e a prevenção e minimização dos sintomas físicos, emocionais, espirituais e sociais 

(CAMARÃO, 2009). 

Associadas às feridas malignas encontram-se, então, sintomas de difícil controle, que 

relembram constantemente ao paciente a presença da doença, o que conduz à perda de 

dignidade e diminuição progressiva da qualidade de vida, interferindo nas relações familiares 

e sociais, bem como na atitude perante a vida e a doença. As manifestações destes sintomas 
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incluem: odor, hemorragia, exsudação, dor, prurido, infecção e necrose tecidual. Estas feridas 

têm uma grande repercussão sobre os pacientes, sua família e profissionais, podendo 

constituir um problema importante na prática diária do cuidado de enfermagem (PONTES et 

al, 2012). 

Assim, o tratamento proposto para as feridas malignas deve respeitar as 

consequências físicas, psicológicas e sociais causadas por este agravo. O ideal será promover 

cuidados que supram as demandas do cliente e contribuam para a melhoria da sua qualidade 

de vida, de forma a direcionar o tratamento à necessidade de cada pessoa, sendo 

imprescindível realizar uma correta avaliação dos sintomas (PONTES et al, 2012).  

Em relação aos tratamentos propostos, a radioterapia é considerada primeira escolha 

para redução da sintomatologia. Ela destrói as células tumorais, pela radiação, diminuindo o 

tamanho da lesão, o exsudato, o sangramento, o odor e alivia a dor, proporcionando maior 

conforto ao cliente e podendo levar ao aumento da sobrevida (HALLET, 1993). 

Outro tratamento de primeira escolha é a quimioterapia, que reduz o tumor e melhora 

a dor, porém aumenta o risco de hemorragia (POLETTI et al, 2002). 

A terapia tópica da ferida também configura um aspecto importante do tratamento na 

qual devem ser consideradas as características peculiares da ferida. As coberturas, portanto, 

devem ser indicadas de acordo com a sintomatologia manifestada e têm como objetivos: 

identificar e eliminar as lojas de infecção presente; controle do odor, drenagem e 

sangramento; manutenção do conforto, prevenir o isolamento social e proporcionar qualidade 

de vida (BAUER et al, 2000). 

O sangramento cuja gravidade está associada ao risco de grandes hemorragias 

causadas por rupturas dos principais vasos situados no tumor pode ser controlado através da 

umidificação do curativo antes de tentar a remoção cautelosa (BAUER, 2000; POLETTI, 

2002). O alginato de cálcio é o material de primeira escolha no tratamento das feridas 

tumorais com sangramento e muito exsudato por suas características de absorção e poder 

hemostático. A adrenalina também é indicada em caso de sangramento persistente, sendo 

aplicada na forma diluída diretamente no leito da ferida, porém deve ser usada com muita 

cautela, pois pode levar à necrose isquêmica por ser um potente vasoconstrictor. (DEALEY, 

2001; POLETTI, 2002). 

O exsudato é outro sintoma de importância, que drenado da ferida pode causar 

maceração e rompimento da barreira de proteção na pele adjacente à ferida.  As medidas que 
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se mostram benéficas para a melhora deste sintoma são: limpeza criteriosa e cuidadosa com 

soluções antissépticas; aplicação de pomada à base de vitamina A + D ou de óxido de zinco 

como medida protetora da pele e bordas da ferida contra a maceração; ou ainda, curativos 

absortivos, tais como carvão ativado de prata, alginato de cálcio e uso de metronidazol 

associado ou não a outro antibiótico. (FIRMINO, 2005a; 2005b; LEITE, 2007; POLETTI, 

2002). 

O odor é sintoma comum nas feridas neoplásicas, isto porque a oclusão dos vasos 

sanguíneos (devido à pressão causada pelo crescimento do estroma tumoral) reduz a difusão 

do oxigênio, provocando hipóxia e com isso atrai bactérias aeróbias e, principalmente, 

anaeróbias, as quais produzem odor fétido devido à liberação de ácidos voláteis (HALLET, 

1993). Para melhor controle do odor, considera-se o tratamento de acordo com o grau de 

classificação. Recomenda-se: antissepsia com hipoclorito de sódio, aplicação de sulfadiazina 

de prata e/ou carvão ativado, metronidazol e realizar escarotomia (AGRA et al, 2013; 

FIRMINO, 2005a).  

Para o manejo adequado da dor, Firmino (2005) prevê a aplicação de medidas 

específicas de controle. As ações visam monitorar e registrar o nível de dor pela Escala Visual 

Analógica (EVA); considerar o uso de gelo e de opioides; planejar o curativo e sua troca de 

acordo com a necessidade de analgesia prévia ou uso de sedativos; aplicar gazes embebidas 

em hidróxido de alumínio; considerar o uso de lidocaína a 2%; e aplicar óxido de zinco nas 

bordas e ao redor da ferida; reavaliar a necessidade de se alterar o esquema analgésico 

prescrito antes e depois do curativo; considerar a necessidade de anti-inflamatórios, 

radioterapia antiálgica ou cirurgia, em conjunto com a equipe médica, e comunicá-la os casos 

de sofrimento álgico que foge ao controle da conduta preconizada.  

Todo o avanço de técnicas e das estratégias do cuidado relativas às feridas 

desencadeou uma revolução na aquisição de competência teórica e prática por parte dos 

profissionais de enfermagem, no sentido de tentarem desenvolver o cuidado baseado nas 

demandas tanto clínicas quanto sociais, psicológicas e econômicas do cliente acometido por 

ferida (DEALEY, 2001). 

Pelo exposto, é de extrema importância que o enfermeiro que assiste os clientes 

portadores de feridas neoplásicas possua elementos para decidir quanto à melhor proposta de 

terapias adotadas para o cuidado, haja vista as diversas dimensões do cliente afetadas. Para 
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isso, são necessários o aprendizado e o amadurecimento do conhecimento enquanto 

ferramenta para o cuidado de enfermagem. 

 

2.2. A ARTE DE CUIDAR E ATUAR DE ENFERMEIROS NO CONTEXTO DAS 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

A concepção da profissão de Enfermagem pode ser expressa pela tríade: “arte”, 

“ciência” e “ideal”. Por definição, a “arte” é entendida como a prática profissional que 

corresponde ao “que-fazer” de enfermeiros. Já a “ciência”, na esfera de interesse da 

Enfermagem, é interpretada como conhecimento profissional, adquirido e acumulado através 

da investigação e da produção científica. E o “ideal” corresponde aos aspectos humanísticos 

na formação do “espírito profissional” próprio da educação de enfermeiros (CARVALHO, 

2014, p.18). 

Disto, é importante compreender os significados da Arte da Enfermagem no contexto 

dos essenciais requerimentos pedagógicos, já que essa Arte representa a prática assistencial 

básica, fundamental ao ensino de aprender a cuidar e à formação do perfil profissional, como 

deve acontecer na área da Enfermagem (CARVALHO, 2014). 

Sabe-se que, na prática diária do enfermeiro, seu cliente necessita de cuidados 

fundamentados em conhecimentos específicos que determinam as intervenções de 

enfermagem visando à resolução dos problemas encontrados, em uma perspectiva 

profissional. Assim, o principal determinante para a identidade profissional é a prática de 

cuidado (MORAIS et al, 2011). Atenção, pois ao que se segue: 

 
vê-se que o cuidado ideal seria aquele em que há uma perfeita articulação 

entre o conhecimento científico e as dimensões individuais, sociais, 

psicológicas, interacionais cuidados/cliente e até mesmo organizacional, 

referindo-se à acessibilidade aos serviços, transformando o cuidar em um 

mix entre arte e ciência (MORAIS et al, 2011, p.309). 

 

O “que-fazer” de Enfermagem é, então, traduzido pela exímia arte profissional de 

cuidar, representada em sua própria prática e devidamente apoiada nos fundamentos da 

profissão. Considerando a atuação no âmbito de sua prática, à enfermeira cabe dar 

importância aos princípios que fazem parte de sua arte de cuidar e que implicam valores 
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relativos à Enfermagem entendida como arte e ciência de cuidar/ajudar pessoas, e que 

contribuem para a distinção do que é, realmente, a Enfermagem (DURANTE, 2014). 

Cuidar e atuar são aspectos relacionados ao processo de trabalho de Enfermagem e 

ambos refletem o “que-fazer” da profissão, principalmente dentro do que entendemos como 

Enfermagem fundamental (CARVALHO 1999 apud QUELUCI, 2009, p.15). O primeiro 

aspecto, a arte de cuidar, relaciona-se aos cuidados ofertados pela profissão por meio do 

encontro de enfermeiros com os clientes; e o segundo, o das formalidades de atuar no 

processo de trabalho de enfermagem, relacionados com atribuições profissionais 

(CARVALHO, 2003). 

De acordo com Carvalho (2003), o fenômeno do conhecimento e as formas de atuar 

ensinadas interferem na aprendizagem de pensar e ser na enfermagem e na arte de cuidar de 

clientes; e os dois aspectos implicam-se, intrínseca e extrinsecamente, na intimidade do ato de 

conhecer e, consequentemente, no sentido da Enfermagem como profissão.  

No plano do “que-fazer” na Enfermagem, além dos diversos procedimentos técnicos 

realizados, é fundamental o contato com o sujeito do cuidado para a realização da arte de 

cuidar cujos objetivos primordiais são conforto, prazer, tranquilidade e bem-estar, 

compreendendo os sentimentos do cliente, suas angústias e aflições (QUELUCI, 2009 p.35). 

Nas instituições de saúde, os enfermeiros, ao prestarem assistência, deparam-se com 

uma realidade na qual a população requer medidas de cuidado, que envolvem, antes de tudo, a 

identificação e resolução dos problemas de saúde dos clientes. Assim, a aprendizagem 

relacionada ao cuidado baseado nas necessidades do cliente se faz necessária. Isto porque os 

enfermeiros, estando comprometidos com o desenvolvimento do cuidado supracitado e 

simultaneamente trabalhando com competência, são capazes de mudar as situações de saúde 

apresentadas. Ou seja, por meio do conhecimento, acabam por reformular sua prática 

profissional, contribuindo, então, para mudanças qualitativas nas situações do cliente 

(BORGES, OLIVEIRA, 2012).  

Em relação ao cuidado voltado para os clientes portadores de lesões cutâneas, Borges 

e Oliveira (2012) afirmam que há que se realizar um cuidado respaldado no saber construído 

pela capacidade de resolver problemas visando responder às demandas destes clientes que 

requerem assistência específica. É preciso considerar, ainda, o conhecimento do cuidado que 

envolve a promoção da qualidade de vida e do conforto dos pacientes que enfrentam este 
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agravo, que impõe sofrimento, como também a prevenção e alívio dos sintomas e apoio às 

necessidades psicossociais, emocionais e espirituais (MORAES, 1988; SILVA et al, 2011).  

Acredita-se que somente a vivência com experiências ou o ensino das mesmas, 

colhidas na intimidade das situações-problema de clientes, poderá oferecer aos enfermeiros 

oportunidades para acumular os conhecimentos substanciais para o desenvolvimento de uma 

prática comprovadamente útil aos objetivos da Enfermagem (CARVALHO, 1972). 

Para tanto, são utilizados dispositivos no ensino que contribuem para o processo de 

construção do cuidar, a partir de um saber crítico-reflexivo, cujo plano de base para o cuidado 

são as próprias situações do cliente.  

Destas situações, pode-se considerar que confere à Enfermagem o sentido de 

problema aquilo que precisa ser solucionado pelo enfermeiro. Nestes determinantes, Carvalho 

(2006) explica que a “expressão situação-problema envolve muitos elementos, abrange 

aspectos que transcendem o que se pode perceber, o que conhecemos ou vivenciamos em 

qualquer momento da vida”. 

Na Enfermagem, as tentativas de planejar a assistência alicerçada nos problemas do 

cliente têm surgido desde o século XX. Abdellah et al, já em 1960, apresentou um guia para a 

identificação dos principais problemas de enfermagem, alguns como “evidentes” e outros 

“não-evidentes”.  

Sob os mesmos propósitos, Paim (1978) também já apontava para uma tendência de 

assistir o cliente a partir da identificação de problemas e detecção de necessidades em níveis 

psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais em substituição do enfoque que se dava à 

doença.  

Para o aprimoramento desta forma de atuar e cuidar em Enfermagem, é essencial o 

desenvolvimento da competência profissional, já que esta é entendida, na concepção de 

Perrenoud (2001), como a capacidade de identificar e resolver problemas complexos, 

enfrentando conflitos subjetivos.  

A competência consiste na aptidão de um profissional de mobilizar seu repertório de 

recursos, quais sejam: conhecimentos, capacidades cognitivas e capacidades relacionais para 

enfrentar uma diversidade de situações complexas (PERRENOUD, 2001). 

Os termos que envolvem as situações-problema já são, por si mesmos, de natureza 

problemática e complexa, tal como é explicado por Perrenoud (2001, p.26): 
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As situações-problema caracterizam-se por recortes de um domínio 

complexo cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar 

esquemas. São fragmentos relacionados com nosso trabalho, com nossa 

interação com as pessoas, nossa realização de tarefas, nosso enfrentamento 

de conflitos. Referem-se, pois, a recortes de algo sempre aberto, dinâmico e, 

como tal, repetem aquilo que é universal no problemático e fantástico que é 

a vida, entendida como exercício das funções que a conservam no contexto 

de suas transformações. 

 

Vale explicar que nas situações de Enfermagem estão incluídos os problemas de 

enfermagem identificados (evidentes ou não-evidentes). Conforme Queluci (2009, p.25), os 

problemas já são abstrusos, sendo os problemas “não-evidentes” considerados ainda mais 

complexos, “mormente porque podem se seguir de outras complicações e, assim, mais difíceis 

de serem identificados”. 

Pelo exposto, entende-se a importância de desenvolver competências profissionais e 

(re)conhecer a complexidade, da seguinte forma: “aceitar questionar constantemente os 

problemas e suas soluções; aceitar uma mudança periódica de paradigma, da maneira de 

pensar para integrar novas perspectivas” (PERRENOUD, 2001, p.46) no âmbito da produção 

de cuidado de Enfermagem. 

O organograma apresentado por Queluci (2009, p. 26) pode clarear o entendimento 

dos termos que se relacionam às situações-problema, como segue abaixo:  
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Figura 1- Organograma com desdobramento conceitual de situação-problema. 

 

 

Fonte: Organograma inspirado em Queluci (2009, p. 26). 

 

Pelo organograma, então, entende-se que os problemas de Enfermagem “evidentes” e 

“não-evidentes” estão inseridos nas situações-problema. Estas devem ser abordadas pelo 

enfermeiro, que através de sua competência é capaz de reconhecer a complexidade da 

situação e resolver os problemas do cliente. Assim, os enfermeiros a custa de conhecimento 

teórico e prático ajudam o cliente e, ao mesmo tempo, produzem a Enfermagem, enquanto 

ciência e arte. 

Então, pela importância revelada quanto à necessidade de identificar as situações-

problema de enfermagem, é importante, como já explicado, aplicar estratégias pedagógicas de 

cunho situacional e problematizador, tais como as utilizadas para ressaltar “o que se deve 

fazer” em âmbito da função de enfermeiros de compreender e resolver os problemas de 
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enfermagem. Estas estratégias de ensino podem, também, promover maior envolvimento e 

aproximação dos enfermeiros às situações de saúde dos clientes. Tenha-se atenção ao 

seguinte: 

 
Evidentemente, os enfermeiros, através do criterioso desempenho de suas 

funções, sejam quais forem as realidades em que se encontrem engajados, 

em vez de meros expectadores ou executores, tornam-se efetivamente os 

criadores e modeladores das situações de enfermagem que vivem e de que 

participam (CARVALHO, 1972, p.116). 

 

Nestes termos, o processo que envolve identificar os problemas do cliente com 

feridas neoplásicas e programar ações efetivas pode ser otimizado através da constante busca 

de conhecimentos atualizados e de sua adequação situacional. Esse aperfeiçoamento deve ser 

o principal objetivo do profissional que deseja elaborar seu cuidado partindo de uma 

abordagem situacional e problematizadora. 
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Capítulo III 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Os termos de investigação desta pesquisa, que envolvem situação-problemas de 

cliente com ferida neoplásica, utilizam como alternativa metodológica para solução de 

situação-problema a Metodologia de Resolução de Situações-Problema, que compreende 

tanto os “momentos significativos” para aprendizagem quanto a estratégia pedagógica 

desenvolvida por Vilma de Carvalho, e com base na Teoria de Faye Abdellah sobre os 

“problemas de enfermagem”, como já referida.  

A Metodologia de Resolução de Situações-Problema foi descrita no contexto da 

implantação do currículo novas metodologias no Curso de Graduação da Escola de 

Enfermagem Anna Nery – EEAN/UFRJ. Naquele cenário, ocorreram mudanças no currículo e 

na prática de ensino da Escola por força da Reforma Universitária (Lei nº775/68) e, também, 

com o objetivo de atender aos desafios da época, caracterizados pela complexidade crescente 

das atribuições impostas ao enfermeiro e pelas demandas de saúde em torno das situações dos 

clientes (CARVALHO, 2006, p.160). 

Este modelo inovador de ensino, à época, desenvolveu-se para formar um novo perfil 

profissional e deu-se com algumas características principais, dentre elas, destacam-se: 

a)  Reorganização das experiências de aprendizagem em torno da ideia de 

integração: - integração da teoria à prática; - integração estudo-trabalho, em que o 

centro de interesse do ensino é deslocado para as atividades do estudante, o qual 

deve ser agente do seu aprendizado e ajudado pela aplicação de metodologias que 

exigem seu enfrentamento com as situações da vida, assim o estudante aprende a 

criticar e suas ações baseiam-se nas necessidades de seus clientes; - integração 

disciplinar, em que o processo ensino-aprendizado se desenvolve a partir de 

experiências significativas, com a contribuição de todas as disciplinas 

relacionadas (CARVALHO, 2006). 

b) As “estratégias para a resolução de situações-problema são, em sua maioria, 

emergentes e adotadas na base do consenso coletivo” (CARVALHO, 2006, 

p.164). Nestas, todos os esforços do ensino são para reorientar a aprendizagem 

quanto à formação da consciência crítica e devem possibilitar o exercício da 
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criatividade, do julgamento, das decisões e das intervenções do enfermeiro. Além 

disso, todas as oportunidades ofertadas aos estudantes surgem das situações dos 

clientes (CARVALHO, 2006).  

 

Vale lembrar que anteriormente à introdução deste método de ensino, as atividades 

de Enfermagem eram orientadas quase que de maneira automática, a partir de critérios 

preestabelecidos, que eram delineados e convencionados segundo referências emprestadas de 

outras ciências, e não apoiados nas situações de Enfermagem. Então, a metodologia em 

questão, na qual se valoriza o cuidado focado na identificação e solução de problemas de 

Enfermagem, deu nova dimensão ao mundo contingente da prática e do ensino, estendendo-

se, assim, as perspectivas profissionais até o âmbito da investigação científica (CARVALHO, 

1972).  

Percebe-se, então, que esta metodologia de resolução de problemas tem a expectativa 

de apoiar-se em uma abordagem situacional por meio do encontro do profissional de 

enfermagem com as situações dos clientes a fim de se efetivar o processo de ensino-

aprendizagem de forma crítico-reflexivo. E, tenha-se em conta que “as ‘situações de 

enfermagem’ são todas as situações humanas, na esfera do agir profissional, não importa a 

dimensão espaço-tempo em que elas se encontram, nem as distinções por ventura existentes 

nas pessoas assistidas” (CARVALHO, 2006, p.170). Ou seja, as situações estão em qualquer 

lugar, a qualquer tempo e a solução dos problemas relacionados a elas depende da adequada 

avaliação e efetiva intervenção do enfermeiro. 

Pensando, então, nas estratégias que embasam as ações de enfermagem focadas nas 

situações dos clientes, Carvalho (2006, p.167) esclarece que: 

 
a Metodologia de Resolução de Situações-Problema foi escolhida como a 

mais acertada para a concretização do processo de formar um novo perfil 

profissional. Além de servir de viga mestra no processo ensino-

aprendizagem, esperava-se que essa metodologia servisse de contexto ao 

desempenho de funções de enfermagem. 

 

Para a efetivação deste método de ensino foram traçados passos a serem aplicados. 

Então, as experiências de aprendizagem na Metodologia de Resolução de Situações-Problema 

foram, segundo Carvalho (2006, p.171), organizadas na forma de seis “momentos 
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significativos”, seguidos de suas respectivas definições, que foram, por inferência, descritas 

pela pesquisadora da presente pesquisa: 

1º) Abordagem inicial à situação  

Observação e compreensão da realidade (situação) do cliente e do contexto em que 

este se insere.  

2º) Levantamento (coleta) de dados da ambiência e da clientela 

A partir da etapa anterior, com a observação da realidade, realiza-se a obtenção de 

informações relevantes sobre o cliente, suas necessidades afetadas e aspectos que podem 

revelar os problemas de enfermagem ou suas causas; identificação das características do 

cenário e do momento em que ocorre a situação-problema; pode ser realizado com o auxílio 

de métodos, técnicas ou instrumentos variados de coleta de dados. 

3º) Diagnóstico da situação de saúde (ambiência e clientela)  

Processo de interpretação, análise, agrupamento e classificação dos dados 

(problemas) coletados na etapa anterior e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados (próximas etapas). 

4º) Planejamento das intervenções para a resolução dos problemas identificados  

Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas diante das necessidades do cliente. 

5º) Execução das intervenções  

Realização das ações ou intervenções de enfermagem determinadas na etapa anterior. 

6º) Avaliação da ajuda prestada  

Processo de verificação de mudanças no contexto das situações dos clientes para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de 

verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas anteriores (COFEN, 2009). 

Cabe melhor explicar que os respectivos significados que seguem as etapas acima 

foram, por ilação, descritos pela pesquisadora da presente pesquisa, com inspiração nos 

aspectos relacionados ao Processo de Enfermagem
4
 e, principalmente, por meio da leitura 

                                    
4 Sua introdução formal na linguagem profissional ocorreu nos anos 50 do século XX, sob influência do método 

de solução de problemas cujas raízes eram o método científico de observação, mensuração e análise de dados. 

Observa-se, naquele momento histórico, a ênfase no ensino do método de solução de problemas nas escolas de 

enfermagem, durante o que se destacava a importância da coleta sistemática e análise de dados, realizadas com 

rigor metodológico. E, atualmente, ele é considerado um método que auxilia o enfermeiro a tomar decisões, 

predizer e avaliar o cuidado, satisfazendo as necessidades dos clientes (GARCIA, NÓBREGA, 2009). 
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minuciosa e analítica dos termos que envolvem as experiências e os elementos significativos 

da Metodologia de Resolução de Situações-Problema, apontados por Vilma de Carvalho. 

Tais experiências de aprendizagem, organizadas e ensinadas em etapas sequenciais, 

possibilitam a compreensão, pelo enfermeiro, dos caminhos de ação a serem seguidos em sua 

prática, orientando-os a visualizar e entender “como fazer as coisas de sua arte” no contexto 

das situações-problema dos clientes (CARVALHO, 2006, p.172). Em outras palavras, este 

método para resolução de situações-problema ensina os passos assistenciais a serem seguidos 

pelo estudante ou profissional de Enfermagem. 

Fica entendida, então, a contribuição desta metodologia no que tange aos avanços 

relacionados à execução das atividades de Enfermagem, em planos de estudar, de trabalhar e 

de buscar soluções para os clientes. A respeito disso, Carvalho (2006, p. 172) explica que:  

 
as experiências de aprendizagem sugerem, também, oportunidades para o 

planejamento do ensino; embora, elas sirvam muito mais ao interesse do 

estudante do que do professor. Haja vista que o programa de trabalho do 

estudante é elaborado no âmbito destas experiências e ajustado perante as 

necessidades dos clientes. 

 

A “resolução de problemas” foi, também, conceituada por enfermeiros docentes em 

uma pesquisa realizada por Alves e Berbel (2012) cuja definição vai ao encontro e 

complementa as apresentadas na presente pesquisa. Então, a “resolução de problemas”, para 

as autoras supracitadas, significa atender: 

 
à necessidade real do usuário, por meio de uma tomada de decisão, 

resultante da aplicação sistemática de etapas de resolução de problemas, com 

correlação de conhecimentos teóricos e práticos, em situações que afetam a 

saúde ou limitam a promoção da saúde (ALVES, BERBEL, 2012).  

 

Este método para resolução de situações-problema foi descrito também – mas já no 

ano de 2014 - na obra “Sobre a Lex-Art e a arte da enfermagem: a (inter)dependência entre 

verdade, necessidade e vontade no fazer, ensinar e investigar” por Vilma de Carvalho, que 

buscou ampliar, refinar e aprofundar as discussões sobre as situações-problema dos clientes 

no contexto do ensino de Enfermagem. Nesta ocasião, a autora descreveu esta estratégia com 

realce para discussões pedagógicas sobre as situações de Enfermagem a serem usadas no 

ensino, por professores. 

Então, neste livro, foi proposto que as experiências de aprendizagem fossem 

construídas a partir do encontro dos estudantes com as situações-problema de clientes e estas 
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provenientes dos relatos de estudantes e organizadas, em esquema didático, para exercício de 

discussão crítica e análise, em espaço acadêmico (CARVALHO, 2014, p.83). 

Cabe ressaltar que os termos que envolvem a estratégia pedagógica em questão 

podem ser vistos como “a arte que vem destinada a educar”, já que favorece a expansão e a 

formação da consciência crítica, com incentivo à autonomia e liberdade reflexiva, na 

conjuntura do processo de ensinar e aprender sobre o cuidado de enfermagem envolvendo 

situações dos cenários da práxis (CARVALHO, 2014). 

Pelo propósito pedagógico que objetiva alcançar a prática de ensino baseada nas 

discussões das situações-problema em Enfermagem, foram descritas, na obra supracitada, as 

etapas da estratégia pedagógica para resolução de situações-problema por Vilma de Carvalho: 

1º) Narração Inicial (Introdução)  

É a apresentação da situação-problema redigida pelo pesquisador/professor como 

forma de introdução com o intuito de apresentar informações que permitem a 

contextualização dos problemas e de facilitar o entendimento do estudante em relação à 

situação apresentada. 

2º) Enquadramento Diagnóstico da Problemática Situacional do Cliente  

É a identificação de um ou mais diagnósticos de enfermagem a partir da situação-

problema do cliente, considerando todas as suas necessidades afetadas, o ambiente e os 

demais problemas relacionados às ações de enfermagem.  

3º) Levantamento das Questões Pedagógicas  

São as questões de cunho problematizador levantadas pelo pesquisador/professor em 

relação à situação-problema apresentada. Tem como objetivo facilitar o enfrentamento, pelo 

estudante, das questões dilemáticas inerentes às situações dos clientes e oferecer-lhe 

oportunidades para o exercício do questionamento, julgamento e criatividade.  

4º) Narração Final (complementação) 

Discussão dos problemas destacados a partir das questões pedagógicas com vistas a 

apresentar a resolução das situações-problema dos clientes pelo enfermeiro/estudante. 

A respeito da utilização desta estratégia, Carvalho (2014) reintera, ainda, o caráter 

significativo das situações de enfermagem, o valor destas para a aprendizagem de ajudar os 

clientes, a utilidade do questionamento crítico-analítico da discussão como um todo e como se 

espera que o professor aplique as situações em salas de aula. 
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Nessa metodologia de ensino, pretende-se estimular habilidades reflexivas, 

criatividade e criticidade dos profissionais de enfermagem e estudantes para que seja 

desenvolvida a prática de enfermagem direcionada para a compreensão e resolução das 

situações-problema dos clientes. Isto porque, como é ressaltado por Carvalho (2014, p.104),  

 
de nenhum modo se deve esquecer o quanto as reflexões e críticas são de 

importância capital para reiterar a alta significação do cuidado de 

enfermagem. Isto, não somente no plano de ensinar a cuidar de clientes, 

porém pela própria relevância da formação do perfil profissional. 

 

Neste caminho, busca-se, então, o cuidado de enfermagem focado nas necessidades 

dos clientes, que é alcançado, sobretudo, pela formação profissional na qual os estudantes são 

alvos de uma pedagogia questionadora com ênfase para discussões em estilo de crítica e 

reflexão. Ainda a respeito do ensino do cuidado, Carvalho (2014, p.223) lembra:  

 
[...] com base nas proposições de “abordagens de enfermagem centradas no 

atendimento de pacientes”, o quanto se pôde evoluir em relação à prática 

pedagógica de ensinar a cuidar de clientes. Não apenas mediante novos 

conceitos e abordagens inovadoras de diagnose de situações de enfermagem, 

mas também como prática de cuidar de clientes entendidos como centro da 

atenção profissional de enfermeiras/os. 

 

Com isso, a mesma autora reconhece a importância desta abordagem, mas também 

admite a inevitável dificuldade relacionada à carga de subjetividade, quando se investiga as 

situações de enfermagem (CARVALHO, 2014).  

Essas metodologias ativas de ensino, então, ao abordar as situações de enfermagem, 

acabam por exigir que os participantes logrem esforços para o reconhecimento da 

subjetividade das situações dos clientes e busquem maior grau de abstração que lhe for 

possível.  

O sentido de abstrato foi apresentado por Bachelard (1996, p.120) do seguinte modo: 

“a ordem abstrata é, portanto, uma ordem provada, que não fica sujeita às críticas [...] da 

ordem ‘achada’”, por isso “o pensamento abstrato não é sinônimo de má consciência 

científica”, pelo contrário, “a abstração desobstrui o espírito” científico.  

A conta de registro faz-se, aqui, um adendo: esta noção de abstração muito se 

aproxima dos problemas “não-evidentes” da Teoria de Abdellah, que serão tratados com 

detalhes no momento oportuno.  
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Em relação à construção do saber, é certo que, para a arte de enfermagem, importa 

uma prática profissional baseada no conhecer os atos assistenciais da profissão e, com isso, 

atender às necessidades de prestar cuidados de enfermagem em todas as suas dimensões 

(CARVALHO, 2014). Para melhor contextualizar a ideia de “conhecimento” e “conhecer”, 

nos termos de problemas de enfermagem, utiliza-se de Bachelard (1996, p.17): 

 
Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas [...]. É justamente 

esse sentido do problema que caracteriza o verdadeiro espírito científico [...]. 

Todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Nada é evidente. Tudo é 

construído. 

 

Ao tomar como referência os clientes com feridas neoplásicas, é comum que o 

cuidado de enfermagem seja direcionado para os sinais e sintomas que são visivelmente 

identificados. O desafio, portanto, é a investigação para além daquilo que se pode ver e 

superar as impressões advindas de uma primeira observação do problema do cliente.  

Neste contexto, percebe-se a importância das Metodologias que envolvem situações-

problema para superar esses obstáculos, uma vez que têm por propostas, enquanto prática 

pedagógica, estimular o questionamento e autonomia, o pensamento crítico-reflexivo, a 

formação do conhecimento a partir da vivência de experiências significativas (FREIRE, 

2011b). 

Os problemas de enfermagem, quando investigados em todos os seus domínios bio-

psico-sócio-espitituais e considerando a subjetividade das situações, têm por contribuição 

direcionar o julgamento do enfermeiro na seleção dos passos seguintes para solucioná-los. 

Desta forma, podem-se concretizar as metas, os planos e intervenções de acordo com as reais 

necessidades de cada de situação apresentada.  

Neste sentido, as concepções da teoria de Faye Abdellah parecem apropriadas para 

fundamentar o presente estudo, já que apresenta e explica os problemas de enfermagem e de 

soluções de problemas da seguinte forma:  

 
A enfermagem é o uso do método de soluções de problemas com os 

problemas-chave de enfermagem relacionados às necessidades de saúde das 

pessoas. Essa afirmação teórica mantém a solução de problemas como o 

veículo para os problemas de enfermagem à medida que o cliente se 

movimenta em direção à saúde (GEORGE, 1993, p.120). 

 

Faye Abdellah, em suas abordagens teóricas - tal como é percebida pela autora -, era 

sempre influenciada pelo desejo de promover o “que-fazer” de enfermagem centralizado no 
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cliente. Assim, explicava que a enfermagem deve ser desempenhada, acima de tudo, com o 

reconhecimento dos problemas do cliente, decisão sobre o curso apropriado de ação a ser 

tomada em termos de princípios de enfermagem relevantes e adaptação total dos cuidados de 

enfermagem para o preenchimento das necessidades individuais do cliente (ABDELLAH, 

1960).   

Como já referenciado anteriormente, os problemas de enfermagem, segundo 

Abdellah, foram definidos como “evidentes” ou “não-evidentes” (encobertos) e por ela 

explicado: 

 
As necessidades de saúde do cliente podem ser vistas como problemas, que 

podem ser evidentes como uma condição aparente ou encobertos como uma 

condição escondida ou disfarçada. Como problemas encobertos podem ser 

de natureza emocional, sociológica e interpessoal, são frequentemente 

percebidos de maneira incorreta ou não percebidos. Assim mesmo, em 

muitas instâncias, a solução de problemas encobertos pode resolver também 

os evidentes. Tal visão dos problemas implica uma orientação centralizada 

no cliente (ABDELLAH apud GEORGE, 1993, p.120). 

 

Considerando a subjetividade destes problemas não-evidentes (encobertos) e os 

entraves para sua identificação, pode-se buscar respaldo teórico nos conceitos de abstração 

defendidos por Gaston Bachelard. Isto porque ele busca “estudar mais de perto as dificuldades 

das abstrações” para esclarecer que não é possível alcançar um objetivo pretendido “de um só 

golpe” (BACHELARD, 1996, p. 9). Explica que é necessário abandonar o que é “fácil”, 

superar os termos do concreto e imediato para encontrar o subjetivo e o abstrato. Estas ideias 

implicam no reconhecimento dos problemas evidentes e não-evidentes que verdadeiramente 

acometem os clientes. E no contexto do presente trabalho cujos alvos são os clientes com 

feridas neoplásicas a abstração e identificação das demandas podem ser deveras importante, já 

que a presença dessas lesões afeta as dimensões sociopsicológicas, emocionais e espirituais, 

que estão referenciadas aos problemas “não-evidentes”. 

Para auxiliar na identificação de problemas, Fayel Abdellah defendeu a necessidade 

de classificá-los sistematicamente de acordo com três principais categorias: 1. Necessidades 

físicas, sociológicas e emocionais do paciente; 2. Tipos de relações interpessoais entre a 

enfermeira e o paciente; e 3. Elementos comuns de cuidado ao paciente. 

Com isso, a teórica definiu os “21 Problemas de Enfermagem” (Anexo 1) para 

orientar o cuidado, com base em sua arte e ciência. Estes problemas enfocam as necessidades 

físicas, biológicas e sociopsicológicas do cliente e, para cada um dos 21 problemas 
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identificados, são coletados dados relevantes, possibilitando então determinar os problemas 

evidentes e/ou não-evidentes específicos dos clientes.  

De acordo com esta proposta, a identificação destes problemas proporciona a base 

para determinar e organizar os cuidados de enfermagem. Além disso, Abdellah (1960) 

acrescenta que se todos os problemas fossem explorados, o cliente provavelmente seria 

completamente investigado e suas demandas, atendidas. 

Não há dúvidas, portanto, que as bases teóricas de Faye Abdellah servirão de viga 

para o desenvolvimento do presente estudo, visto que pode fomentar a identificação e solução 

dos problemas a serem, aqui, investigados através do seu caminho metodológico. Além disso, 

as noções desta teoria contribuirão na análise e discussão dos dados, ao nortear a descrição e 

classificação dos problemas emergentes da situação-problema de cliente com ferida 

neoplásica, com base nos “21 Problemas de Enfermagem” (“evidentes” e “não-evidentes”). E 

pode, também, viabilizar a proposta de soluções/ações de enfermagem para as necessidades 

dos clientes encontradas, no contexto da Metodologia de Resolução de Situações-Problema, 

tomando como referência a solução de problemas de Faye Abdellah. 
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Capítulo IV 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica com abordagem qualitativa, pela proposta de 

contemplar situação-problemas de cliente com ferida neoplásica, na perspectiva da formação 

em Enfermagem. 

A pesquisa metodológica desenvolve instrumentos confiáveis e utilizáveis que 

possam ser empregados por outros pesquisadores e outras pessoas (POLIT et al, 2004). De 

acordo os mesmos autores, este estudo cabe a qualquer disciplina científica, lidando com 

fenômenos complexos como o comportamento ou a saúde dos indivíduos, tal qual ocorre na 

pesquisa de Enfermagem. 

Esse tipo de pesquisa é considerado uma estratégia que utiliza de maneira sistemática 

os conhecimentos existentes para elaboração de uma nova intervenção ou melhora 

significativa de uma intervenção existente ou, ainda, elabora ou melhora um instrumento, um 

dispositivo ou um método de mediação (POLIT e BECK, 2011). 

Nesta pesquisa, qualitativa, os temas metodológicos com frequência surgem dentro 

do contexto de um estudo substantivo, e não por causa da realização de um estudo com 

intenção puramente metodológica. Nestes casos, o pesquisador realiza análises destinadas a 

esclarecer um tema metodológico e a gerar estratégias para solucionar um problema (POLIT e 

BECK, 2011). 

Enquanto pesquisa qualitativa, o “acompanhamento dos dados inclui uma atividade 

reflexiva que resulta em um conjunto de notas de análise que guiam o processo” e na qual 

“não se pode dispensar a criatividade do pesquisador” (TESCH, 1990 apud GIL, 2008). 

Pela forma de construção dos dados, a pesquisa é artesanal. E aqui vale atenção, pois 

quando se refere à pesquisa social, Minayo afirma que se trata de “um labor artesanal, que se 

não prescinde da criatividade, realiza-se fundamentalmente por uma linguagem fundada em 

conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo 

próprio e particular” (MINAYO, 2012, p.26). 

Pela natureza dos objetivos do estudo, esta investigação utilizou a teoria descrita por 

Vilma de Carvalho: a Metodologia de Resolução de Situações-Problema com foco no ensino 

(CARVALHO, 2006, p.83). Este método foi escolhido, pois, em detrimento dos demais, 
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parece mais acertado para a concretização do processo de formar um novo perfil profissional. 

Além disso, acredita-se que este tipo de metodologia possa se configurar em pilares para o 

processo ensino-aprendizagem e também ao que concerne ao desempenho das ações de 

enfermagem (CARVALHO, 2006, p.167).    

A Metodologia de Resolução de Situações-Problema, enquanto estratégia relevante 

para a formação do enfermeiro, caracteriza-se por abordar as situações do cliente de forma 

crítico-reflexiva, oportunizando a investigação adequada dos seus problemas e atendimento de 

suas necessidades distintas e condições específicas. Assim organizadas, as etapas desta 

metodologia envolvendo a aprendizagem são percebidas da seguinte forma: “os caminhos de 

ação, as etapas da metodologia e os ângulos de visão do profissional de enfermagem sobre 

como fazer as coisas de sua arte”. Este último aspecto, em seu teor, representa para a 

enfermagem “uma perspectiva tridimensional acerca de um programa de estudar, um 

programa de trabalhar e um programa de buscar soluções para os clientes” (CARVALHO, 

2006, p.172). Desta forma, entende-se que a Metodologia de Resolução de Situações-

Problema apresenta a direção que o enfermeiro deve tomar para desenvolver sua prática 

profissional de assistir os clientes. 

A Metodologia de Resolução de Situações-Problema foi aplicada para nortear a 

organização, elaboração, descrição e discussão da situação-problemas de cliente com ferida 

neoplásica. Este método propõe a composição de um “desenho propositivo, espécie de 

esquema didático-discursivo do tipo favorável à discussão e reconstrução das situações” 

(CARVALHO, 2014, p.83). Sua proposta é contribuir para a educação em Enfermagem, como 

explicado por Carvalho, 2014, p.84: “foi elaborado com o intuito de estabelecer uma 

estratégia pedagógica de teor inquisitivo e capaz de prover oportunidades para o ensino 

adequado ao exercício de discussão entre os participantes, nas salas de aula”. 

Sendo assim, o caminho metodológico tomou como referência nos “momentos 

significativos” da Metodologia de Resolução de Soluções-Problema, “organizados na forma 

de um elenco de seis principais experiências de aprendizagem”, e também as etapas da 

estratégia pedagógica para discussão de situações-problema de Vilma de Carvalho 

(CARVALHO, 2006, p.171). 

Cabe explicar que, a fim de manter uma organização estrutural e analítica 

condizentes com os objetivos da pesquisa, as ações propostas neste estudo foram 

correlacionadas às etapas do método eleito, em suas duas versões explicitadas. Esta correlação 
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baseou-se na equivalência das características evidenciadas entre as etapas metodológicas 

deste estudo e aquelas da metodologia utilizada por Vilma de Carvalho, descrita nos termos 

de seus “momentos significativos” e da estratégia pedagógica para discussão das situações-

problema. Para melhor apresentação do modo de construção da metodologia desta pesquisa, 

foi elaborado um esquema ilustrativo pela pesquisadora (Figura 2) e descrito nos próximos 

passos apresentados. 

      

4.1. SOBRE A CONSTRUÇÃO E RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O ponto de partida para atender aos objetivos desta pesquisa foi a construção das 

situação-problema hipotética de cliente com ferida neoplásica, que incluiu: uma introdução à 

situação, com o objetivo de apresentar informações que permitem a contextualização dos 

problemas (“Narração Inicial”); e na sequência, foi desenvolvida a situação-problema 

propriamente dita, com a descrição dos problemas e demais elementos pertinentes aos clientes 

com feridas neoplásicas (“Enquadramento Diagnóstico da Problemática Situacional do 

Cliente”). Estas construções envolvem a “Abordagem Inicial à Situação” (Figura 2, p. 52), 

aplicada como experiência de aprendizagem e representa o que o enfermeiro encontra em sua 

prática de atuar e cuidar de clientes. Para isso, foram utilizadas fontes da literatura (livros, 

matriz curricular da residência do INCA, artigos) e a práxis da pesquisadora.  

Com base na situação-problema descrita, foram elaboradas perguntas 

problematizadoras, tomando como referência o “Levantamento de Questões Pedagógicas”. 

Tais perguntas têm como objetivos: provocar questionamentos, estimular o pensamento 

crítico-reflexivo do estudante e servir-lhe de gatilho para a coleta de informações relevantes 

para a identificação dos problemas dos clientes com feridas neoplásicas (“Levantamento 

[coleta] de dados da ambiência e da clientela”).  

Estas perguntas problematizadoras serviram de norte para os passos subsequentes, os 

quais estão contemplados na “Narração Final” (Figura 2, p.52). Nesta etapa, são descritos os 

problemas e sua discussão, sob a ótica da Enfermagem, com vistas à resolução da situação-

problema do cliente. Para tanto, esta pesquisa seguiu com a apresentação dos problemas 

(evidentes ou não-evidentes) dos clientes com feridas neoplásicas e, posteriormente, a análise 

de soluções. Por fim, a situação-problema de cliente com ferida neoplásica e suas soluções de 

Enfermagem darão origem a um material didático, originando um dos produtos deste estudo.  
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A sequência destas ações é representada pelos: “Diagnóstico da situação de saúde”, 

“Planejamento das Intervenções para a Resolução dos Problemas Identificados”, “Execução 

das Intervenções” e “Avaliação da Ajuda Prestada”, tal como utilizados. 

A exposição detalhada do caminho metodológico (etapas da pesquisa) segue abaixo. 

 

1ª etapa - Construção da situação-problema de cliente com ferida neoplásica 

 

 Encaminhamentos para a construção da situação-problema 

  

Para a construção da situação-problema de cliente com ferida neoplásica, foram 

utilizados: fontes da literatura, como livros, artigos, revistas; conteúdos programáticos das 

disciplinas da matriz curricular da residência multiprofissional do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) que abordam este tipo de ferida; e ainda, elementos pertinentes da práxis da 

pesquisadora (especializações em dermatologia e oncologia e sua experiência profissional em 

Enfermagem no cuidado a estes clientes).  

Não se pode deixar de esclarecer que tais situações são de natureza hipotética, porém 

realística; ou seja, devem ser constituídas de possíveis problemas do mundo real da prática 

profissional do enfermeiro. Para isso, o ideal é empregar conteúdos autênticos, relevantes e 

representativos (ANQUILANTE, 2011). Deste mesmo modo, é explicado por Anquilante 

(2011, p.150) que: 

 
Devem ser evitadas informações sem propósito, que acabam tirando o foco 

do problema. O contexto deve ser adequado à prática profissional, pois, se o 

problema for muito artificial, a discussão ficará [somente] no 

questionamento de hipóteses da situação fictícia, gerando um resultado 

frustrante. 

 

Durante o processo de geração da situação-problema, tem-se em conta a importância 

da criatividade, da capacidade de exploração e reflexão, do raciocínio sensível e intuitivo do 

pesquisador. Ademais, destaca-se a necessidade de serem evitados juízos de valores por parte 

do pesquisador durante o desenvolvimento das questões dos clientes a serem problematizadas 

a fim de que se produza apoio aos princípios éticos, e não abordagens moralistas no ensino em 

Enfermagem. 
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Quanto ao conteúdo das situações desenvolvidas, foram considerados os aspectos 

percebidos ou visualizados como “desvios” da ação profissional ou que “desvirtuam” a 

função do enfermeiro. Isto porque as situações, no âmbito da realidade, já são problemáticas 

por natureza e terão mais valor, ao serem desenvolvidas para o ensino, quando incluídos 

elementos apontados como “impeditivos adversos a uma prática pretendida de qualidade” 

(CARVALHO, 2014, p.69). 

Tiveram destaque, também, na situação-problema, conteúdos complexos construídos 

a partir da inspiração em eventos dilemáticos ou naqueles que se repetem com frequência no 

contexto da prática e da pedagogia de Enfermagem.  

Todas estas estratégias adotadas permitem ao pesquisador resgatar e integrar 

conhecimentos arquivados na memória, instigar dúvidas, identificar os problemas, 

desenvolvendo o pensamento crítico-reflexivo, a capacidade de sintetizar ideias e a resolução 

de controvérsias. 

Para seguir nesse sentido, vale considerar os seguintes princípios na construção de 

uma situação-problema: 

 
1. Devem conter uma descrição neutra de um acontecimento ou conjunto de 

fenômenos que necessitam de explicação em termos de processo subjacente, 

princípios ou mecanismos. 2. Devem conduzir a uma atividade de resolução 

de problemas pelos estudantes. 3. Devem ser formuladas de uma situação tão 

concreta quanto possível. 4. Devem ter um grau de complexidade adaptado 

ao conhecimento prévio de cada estudante (SCHMIDT, 1990, p.85) 

 

Na elaboração desta situação-problema, foi dado importância, também, à posição de 

Carvalho (2014, p.67): 

 
“as situações de enfermagem”, em plano pedagógico, são tratadas em seus 

termos gerais. Porém, bem singularizadas quanto aos aspectos significativos 

de seus entornos ilustrativos ou como costumam se dar no real, 

estruturalmente e formalmente, circunstanciado e, portanto, são variadas em 

suas características denotativas. 

 

Tão importante quanto o conteúdo, é a redação das situações-problema. Isto porque, 

quando mal escritas, resultam em desmotivação, leitura pobre e resultados insatisfatórios; mas 

bem escritas, puxa a corrente de significados conceituais e a espiral do aprendizado para cima, 

ampliando horizontes, abrindo portas interdisciplinares e despertando desejos por outros 

aprendizados relacionados (LIMA, LINHARES, 2008). 
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Além disso, será importante preocupar-se em manter uma redação “atraente” e uma 

narrativa nem muito extensa para não se tornar cansativa e não se perder o interesse; nem 

muito reduzida, a ponto de não haver elementos suficientes para a produção de conhecimento. 

 

Roteiro para a elaboração de situação-problema na área da Enfermagem 

 

Para o planejamento da estrutura da situação-problema foi necessário elaborar um 

instrumento do tipo roteiro (Apêndice 1) com a finalidade de guiar o professor investigador da 

área de Enfermagem a redigir uma situação-problema, fornecendo-lhe uma "sequência" para 

sua apresentação. A idéia é que o formato deste instrumento apresente a situação-problema 

em forma de “caso”, o qual, quando utilizado para o ensino de Enfermagem, tem a riqueza de 

dados descritivos e engloba os problemas de uma forma complexa e contextualizada.  

Este roteiro foi dividido em categorias inspiradas nos passos sequenciais de uma 

“admissão” de enfermagem, como registro, e em elementos descritos em um “histórico de 

enfermagem”, o qual permite a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença (COFEN, 2009).  

Vale, aqui, um adendo: a intenção nesta pesquisa foi de elaborar situação-problema 

que difere de “casos clínicos”. A preocupação com esta explicação é importante porque 

docentes da área da saúde muitas vezes tendem a confundir um problema com um caso 

clínico. No entanto, eles têm objetivos diferentes para a aprendizagem, como menciona Lima 

e Linhares (2008): 

 
A discussão de um caso clínico destina-se a desenvolver no aluno 

habilidades específicas: de formulação diagnóstica, de estabelecimento de 

diagnóstico diferencial, de solicitação de exames subsidiários, de 

programação terapêutica. A discussão de um problema destina-se a suscitar 

no aluno o desejo de aprender determinados assuntos através de estudo de 

conteúdos específicos. 

 

Optou-se por reunir no roteiro que instruirá o desenvolvimento da situação-problema 

(Apêndice 1), aspectos gerais e características que garantem visão de integralidade, pois assim 

pode servir como ferramenta para a construção de situações das mais variadas temáticas em 

saúde. Basta o professor elencar, do roteiro, os elementos específicos de sua área e pertinentes 

aos objetivos de aprendizagem. 
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Para cada aspecto do roteiro, foram apresentadas justificativas que explicam sua 

importância para os clientes com feridas neoplásicas e para o cuidado de Enfermagem, como 

mostra o Apêndice 1. 

Seguindo estes passos, foram investigados e apresentados, a partir daí, os aspectos 

específicos presentes nas situações dos clientes com feridas neoplásicas. 

 

Elaboração da situação-problema de cliente com ferida neoplásica 

 

As feridas neoplásicas, como já descritas, afetam o cliente acometido em suas 

diversas dimensões (biopsicossociais e espirituais), exigindo do enfermeiro a compreensão 

dos problemas do assistido, sejam eles “evidentes” ou “não-evidentes”. 

Para a construção da situação-problema de cliente com ferida neoplásica, foram 

considerados os elementos do roteiro que pudessem interferir ou acometer as diversas 

necessidades destes clientes. Os aspectos do roteiro para elaboração da situação-problema 

foram, então, elencados de acordo com sua pertinência e relevância no que tange ao cuidado 

de Enfermagem a esta clientela. Assim, deu-se início à criação da situação-problema tão 

concreta quanto possível e realística de cliente com ferida neoplásica, respeitando a sequência 

e conteúdos propostos. 

Pensando com Anquilante (2011, p.150), “as situações-problema são mais realistas 

quando não trazem todos os elementos ou, então, apresentam informações irrelevantes, 

exigindo análise crítica”. Com criatividade, embasamento teórico e práxis na área de 

Enfermagem, pretendeu-se, de forma crítico-reflexiva, correlacionar os aspectos e questões 

que afetam estes clientes. Foi pensado, ainda, em um conteúdo contextualizado, de modo a 

adequar a situação-problema para aplicação na formação em Enfermagem e na prática 

profissional.  

 

2ª etapa – Elaboração das perguntas problematizadoras baseadas na situação-problema 

de cliente com ferida neoplásica 

 

Neste passo foram elaboradas, como recurso pedagógico, perguntas de cunho 

problematizador sobre a situação-problema de cliente com ferida neoplásica. O objetivo, aqui, 
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é facilitar o enfrentamento, pelo estudante, das questões dilemáticas inerentes às situações 

deste cliente.  

Isto porque a exploração de uma situação-problema não é tarefa fácil, como explica 

Carvalho (2006, p.171): 

 
as dificuldades na abordagem situacional surgem em razão de fatores ligados 

à ambiência social, ao índice crescente de transformações, às novidades e 

transitoriedade das coisas, às implicações psicológicas relativas a erros de 

percepção, às dificuldades de adaptação, à incapacidade de fazer escolhas e 

talvez a uma certa falta de coragem para assumir os riscos e os desafios de 

nosso tempo. 

 

Neste contexto, sabe-se que o cuidado de Enfermagem e o ensino deste nem sempre 

são “apropriadamente discutidos em âmbito de temática de situações de enfermagem; não nas 

circunstâncias problemáticas do cotidiano do cuidar de clientes ou dos posicionamentos 

dilemáticos em face dos atendimentos executados pelos exercentes e em nome do agir da 

profissão” (CARVALHO, 2014, p. 260). Fato este que alimenta o retrocesso da busca pelo 

ensino problematizador na área da Enfermagem. 

Portanto, a ideia, aqui, é içar ou realçar os elementos relevantes das situações para a 

aprendizagem visando direcionar a estratégia de ensino para o caminho da problematização, 

estimulando o estudante à investigação da situação, em âmbito de apreciação crítico-reflexiva.  

Com estas perguntas problematizadoras, pretendeu-se subsidiar o adequado 

entendimento da situação-problema pelo estudante e oferecer-lhe oportunidades para o 

exercício do questionamento, julgamento, criatividade, assim como estimular-lhe à avaliação 

atenta, consciência crítica, com observação reflexiva da situação, para a identificação dos 

problemas dos clientes com feridas neoplásicas.  

 

3ª etapa: Apresentação dos problemas da situação descrita  

 

Nesta etapa foram identificados e apresentados os problemas de Enfermagem no 

contexto da situação-problema de cliente com ferida neoplásica; tal como deve ser feito na 

prática de cuidar destes clientes, como também em plano de ensino de Enfermagem.  

 
Essas mesmas “situações-problema”, ao lado da complexidade ligada aos 

cuidados de enfermagem, podem já apresentar-se, por si mesmas, 

intermediando dúvidas problemáticas de natureza simplesmente técnica ou 
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apenas com dificuldades essencialmente ligadas às necessidades bio-psico-

socio-espirituais dos clientes (CARVALHO, 2014, p.80). 

 

À conta disso, foram utilizadas, como já explicado, as perguntas problematizadoras 

para o devido reconhecimento dos problemas das situações dos clientes, em fito da atuação 

profissional, como também em mira dos objetivos pedagógicos. Neste contexto, para 

corroborar o método de investigação de problemas que se pretende seguir, citamos Carvalho 

(2014, p.102): 

 
À conta do processamento das atividades pedagógicas, nas experiências 

didáticas, as perguntas e questionamentos aconteceram em plano de 

reflexões sobre a possível inteireza de cada situação focalizada [...], em 

âmbito de crivo analítico e de transcendência das mencionadas atividades 

profissionais. 

 

Tomando estas informações como referência para a identificação dos problemas de 

clientes, percebe-e a importância do desenvolvimento da capacidade de reflexão, de objetivar 

as subjetividades das situações, de senso crítico e de habilidade lógica de fitar os problemas 

em um contexto situacional complexo (ambiente, cliente, família e outros).  

Vale, aqui, um adendo: as experiências supracitadas devem servir aos interesses dos 

atores envolvidos nos cenários de ensino-aprendizagem: tanto ao professor, como organizador 

das perguntas problematizadoras e facilitador no processo de identificação e discussão dos 

problemas de clientes; quanto ao estudante, em seu propósito de aprimorar o seu “que-fazer” 

de Enfermagem em plano de formação profissional. 

Cabe elucidar que os objetivos programados para esta etapa, que trata do manejo de 

problemas, vão ao encontro àqueles relativos ao "diagnóstico de enfermagem", como é 

evidenciado por Carvalho (1972, p.118): 

 
“Diagnóstico” significa tão somente uma forma organizada e sistemática de 

abordar, estudar ou analisar problemas específicos [...] e, para a enfermagem 

é, tão somente, a determinação da natureza e extensão dos problemas 

presentes nas situações de enfermagem, e que são configurados pelas 

próprias funções desempenhadas pelos enfermeiros. 

 

Ainda sob esta ótica, Carvalho (1972, p. 120) apoiada em Abdellah propõe que o 

diagnóstico de enfermagem, visando à identificação de problemas do cliente, possa respeitar 

um processo que comporta cinco elementos básicos da prática da enfermagem, a saber:  
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• domínio de destrezas e habilidades técnicas relativas aos cuidados de 

enfermagem;  

• capacidade para observar e relatar sintomas e reações dos pacientes;  

• capacidade para interpretar problemas de enfermagem;  

• capacidade para analisar problemas de enfermagem e para selecionar os 

cursos de ação que servem à solução dos mesmos; e  

• articulação organizada entre os propósitos e os objetivos profissionais.  

 

Deste modo, entende-se que diagnosticar problemas de enfermagem requer esforços 

e, quiçá, coragem para reprofundar nas situações-problema de clientes, além de capacidade 

para interpretar as particularidades e subjetividades observadas nas situações à luz dos fatores 

influentes. 

Os problemas “evidentes”, representando uma necessidade aparente do cliente, são 

mais facilmente percebidos, enquanto os problemas “não-evidentes”, como uma condição 

encoberta ou disfarçada, tendem a ser mais difíceis de se identificar, quais sejam aqueles de 

natureza emocional,sociológica e interpessoal (ABDELLAH et al, 1960). 

Então, a partir destes encaminhamentos metodológicos, foram apresentados para 

serem, posteriormente, discutidos os problemas de enfermagem, sejam eles “evidentes” ou 

“não-evidentes”, à luz do referencial teórico de Abdellah. 

Os problemas de enfermagem especificados foram divididos e enquadrados em 

quatro grupos definidos conforme a metodologia de Abdellah: 

 

Quadro 1- Apresentação dos Grupos de Problemas de Abdellah. 

GRUPOS PROBLEMAS DE 

ENFERMAGEM 

Grupo 1 Cuidados básicos de 

enfermagem para todos os 

clientes 

Problemas de enfermagem 

 [ 1, 2, 3, 4, e 17] 

Grupo 2 Normalidades e Distúrbios 

Fisiológicos 

Problemas de enfermagem  

[5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11] 

Grupo 3 Problemas emocionais e 

interpessoais 

Problemas de enfermagem 

 [12, 13, 14, 15, 16 e 18] 

Grupo 4 Problemas Sociais 

 

Problemas de enfermagem  

[19, 20 e 21] 

 

Fonte: Divisão dos Problemas de Enfermagem de Abdellah (QUELUCI,2009). 
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Esta lista com problemas de enfermagem foi utilizada como um guia para 

identificação dos problemas específicos do cliente. E cada problema pertencente a um (ou 

mais) dos quatro grupos de problemas de enfermagem de Abdellah, sistematizados por 

Quelluci (2009, p. 52), como segue abaixo: 

 
Grupo I - problemas de enfermagem são básicos - são apresentados em 

algum grau [de complexidade] por todos os clientes - independente do 

problema de saúde específico [diagnóstico médico]. São evidentes ou não-

evidentes e a identificação desses problemas requer métodos de abordagem 

diretos ou indiretos. 

Grupo II - problemas de enfermagem relacionados com processos normais e 

alterações no sistema fisiológico. Os problemas principais geralmente são 

evidentes e a identificação dos mesmos geralmente envolve uma abordagem 

direta, ou seja: observação da cor, sinais cardíacos, posição, pele etc. E 

questões específicas para se obter informações relevantes: por ex.: causa, 

extensão e duração da dor. 

Grupo III – problemas que envolvem dificuldades emocionais e 

interpessoais. Geralmente são problemas não evidentes e requerem métodos 

indiretos de abordagem, por exemplo: ouvir, refletir, questionamentos para 

sua identificação. 

O Grupo IV – envolve problemas sociológicos e da comunidade, bem como 

problemas individuais/pessoais. Eles podem ser evidentes ou não-evidentes e 

requerem uma abordagem direta ou indireta.  

 

Tais grupos serviram como referência para a organização e apresentação dos dados. 

Com isso, espera-se, nos moldes da teoria e estrutura de Abdellah, proporcionar uma base 

para a organização das estratégias apropriadas de soluções de problemas de Enfermagem 

(GEORGE, 1993). 

 

4ª etapa: Apresentação e discussão das soluções de Enfermagem para a situação-

problema  

 

Os problemas evidenciados na etapa anterior foram tratados com fito de apresentar e 

discutir as soluções de Enfermagem, em plano do cuidado de clientes com feridas neoplásicas. 

Nesta busca, foram utilizadas fontes científicas diversas que abordam a temática e respaldo no 

referencial teórico de Abdellah, que abrange as soluções e intervenções de Enfermagem. 

Para Abdellah, a abordagem de “solução de problemas” consiste em aplicar 

elementos básicos da prática de Enfermagem, como a observação, a comunicação e a 

interpretação das necessidades que compreendem desvios de saúde e constituem problemas de 
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enfermagem, com a análise desses problemas e a seleção do curso de ação necessário 

(GEORGE, 1993). 

A teórica acima explica, ainda, que um princípio da abordagem de “solução de 

problemas” é que para cada problema identificado sejam coletados dados relevantes da 

situação-problema. Quanto à natureza “evidente” e “não-evidente” dos problemas, há 

necessidade de uma abordagem direta ou indireta, respectivamente (ABDELLAH et al, 1960).  

Nesta etapa, então, os dados foram as soluções para a situação-problema deste cliente 

com vistas a orientar o ensino e o aprimoramento do “que-fazer” do enfermeiro em sua prática 

profissional. 

O processo de levantar soluções de Enfermagem importa porque, segundo Abdellah 

et al (1960) in George (1993, p.130), se todos os problemas fossem explorados e resolvidos, o 

cliente provavelmente seria completamente investigado e encaminhado à saúde. 

Para resolução dos problemas dos clientes, no entanto, é necessário não somente 

apresentar as soluções e o “Planejamento das Intervenções para a Resolução dos Problemas 

Indentificados”, mas também “Execução das Intervenções” pelo enfermeiro (CARVALHO, 

2006).  

Esta fase em desenvolvimento é aquela na qual, dentre outras coisas, finda-se a 

Metodologia de Resolução de Situações-Problema e é desenvolvida em termos de 

“conclusão”. Por isso, nela foram apresentadas explicações complementares e indispensáveis 

em torno das condições envolvendo os assistentes e os assistidos perante a situação-problema. 

Nesta perspectiva de aproximação explicativa, pensando na coerência pedagógica, deseja-se 

“também identificar, se possível definir, os traços distintivos da realidade situacional como 

um todo e enquanto aliada aos atos e operações de ‘poder-fazer’ as coisas do âmbito 

profissional” (CARVALHO, 2014, p.113). 

Para isso, procurou-se se aproximar tanto quanto for possível do objetivo de 

Carvalho (2014, p.113), quando realiza suas considerações (“Narração Final”) acerca de 

situações-problema: “com efeito, novamente por meio do crivo crítico e procedimento 

analítico, exercitando a percepção acurada, e com aprumada mirada inteligível do 

pensamento, procuramos firmar o ângulo de visão das coisas no interesse da ‘arte de 

enfermeiras/os’”. Por meio da mobilização destes recursos, é possível fornecer dados 

relevantes que subsidiem a produção de conhecimento e aprimoramento da prática de 

Enfermagem na área de Oncologia, em um contexto de aprendizagem problematizadora.  
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4.2. ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL DIDÁTICO  

 

A construção dos resultados e discussão dos dados da pesquisa, com base no 

referencial teórico-metodológico, originou um material didático como recurso pedagógico 

para a formação e para o cuidado em Enfermagem aos clientes com feridas neoplásicas. Tal 

material foi apresentado como produto, buscando contribuir para a linha “Formação 

Pedagógica” do Programa do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da UFF. 

Tenha-se em conta que este material foi estruturado didaticamente para que seja 

tangível e coerente aos propósitos de uma estratégia pedagógica de característica 

problematizadora e de alcance à aprendizagem ativa em Enfermagem. Tenha-se em 

consideração que este material é representado pela(o):  

a) Roteiro para construção de situação-problema de cliente com ferida neoplásica 

(Apêndice 1), contendo justificativas e orientações pertinentes para cada aspecto proposto 

para inclusão na construção da situação-problema; e  

b) Estratégia pedagógica para construção e resolução de situação-problema 

(Apêndice 2). A elaboração desta estratégia baseou-se nos elementos explicados na 

metodologia desta pesquisa, como segue: 1º) Construção de situação-problema de cliente com 

ferida neoplásica; 2º) Elaboração das perguntas problematizadoras baseadas na situação-

problema desta clientela; 3º) Apresentação dos problemas identificados; e 4º) Apresentação 

das soluções de Enfermagem para a situação-problema deste cliente 

Com esta construção, é possível oferecer um material eficiente para instrução 

clínica\cuidado e orientação pedagógica aos estudantes de programas de Graduação em 

Enfermagem para formação em nível de especializações em Oncologia e também aos 

exercentes que atuam em nome da profissão de Enfermagem. Tenha-se atenção à figura 

ilustrativa a seguir: 
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Figura 2- Esquema ilustrativo de construção da metodologia do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema ilustrativo elaborado pela pesquisadora. 
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4.3. ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS 

 

Não se aplica ao método de construção dos dados da presente pesquisa, pois a 

situação-problema elaborada é de natureza hipotética e as fontes utilizadas foram informações 

obtidas da literatura sobre a temática e da práxis da pesquisadora. 
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Capítulo V 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Partindo dos passos metodológicos da pesquisa e considerando os aspectos 

relevantes para o ensino e prática de Enfermagem a clientes com feridas neoplásicas, neste 

capítulo, é apresentada situação-problema de cliente com ferida neoplásica, desenvolvida com 

base no roteiro que norteia a construção das situações. Para a situação-problema, foram 

elaboradas as perguntas problematizadoras, que assumem uma posição pedagogicamente 

favorável à reflexão e discussão diante da conjuntura complexa da situação-problema. Na 

sequência, foram listados e, posteriormente discutidos os problemas de enfermagem 

identificados nas situações descritas, à luz do referencial teórico de Abdellah, como exposto a 

seguir: 

 

5.1. SOBRE A SITUAÇÃO-PROBLEMA  

 

a) Apresentação da Situação-Problema  

 

Cliente Anastácia Figueira Rosa, 28 anos, sexo feminino, solteira, vive com o 

parceiro há 4 anos, frentista, fumante (20 maços/dia). Internada há 3 dias com diagnóstico 

médico de carcinoma epidermoide de vulva estágio IIIA, aguardando ser submetida à 

Vulvectomia radical modificada com Linfadenectomia inguinal bilateral. Relata que há 

aproximadamente 3 anos iniciou com prurido genital sem regressão com uso de 

medicamentos tópicos, evoluindo no último ano com dispareunia, disúria e lesão em vulva, 

com piora progressiva. Fez colposcopia há 2 anos, mas nunca foi buscar o resultado. História 

de relações sexuais sem preservativo com múltiplos parceiros até 5 anos atrás; e infecção pelo 

Papiloma Vírus Humano (HPV) tratado há 4 anos; teve 1 gestação e 1 aborto espontâneo há 2 

anos. Refere anemia ferropriva recorrente desde os 24 anos de idade, tratada com 

Noripurum intramuscular. Submetida à mamoplastia de aumento com implante mamário há 

8 anos, sem intercorrências. Relata história de um episódio de violência sexual na infância, 

mas deseja não detalhar tal experiência. Nega alergia medicamentosa ou alimentar. Nega 

comorbidades ou transfusões sanguíneas.  Encontra-se internada na enfermaria oncológica 
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feminina de 6 leitos, todos ocupados. Informa desejo de ser remanejada de enfermaria por 

haver acompanhantes do sexo masculino com outras clientes e que os profissionais nem 

sempre fecham as cortinas entre os leitos, quando a examinam. Além disso, diz que seu 

desconforto na região genital piora pela enfermaria ser “abafada” e quente.  No momento, 

queixa-se de cansaço aos médios esforços; desconforto, ardência e sangramento moderado na 

região genital e disúria. Relata baixa ingesta alimentar e hídrica por sentir dor à evacuação e à 

eliminação vesical, mas tem muito apetite. Relata não se sentir atraente, ter vergonha das 

deformações na região genital e medo da cirurgia piorar sua aparência. Explica que não 

consegue contato com o parceiro desde que internou e que não terá razão de viver se não 

puder ter filhos. Apresenta-se chorosa, com fácies de tristeza, fala pouco e restringe-se a 

responder apenas ao que lhe perguntam, mas solicita a presença da equipe de enfermagem 

frequentemente, com a justificativa de auxiliá-la a sair do leito para sua higiene e alimentação. 

Ao exame: acordada, lúcida e orientada, deambula com dificuldade por desconforto em região 

genital e lesão que causa restrição de mobilização; eupneica, hipocorada (+2/+4), 

normohidratada, afebril, normotensa. Aceita pouco a dieta oferecida. Com punção venosa 

periférica em face anterior de antebraço esquerdo, fluindo hidratação venosa (1ª etapa/3 

etapas de soro fisiológico 0,9%). Abdome flácido e doloroso à palpação profunda em flanco 

esquerdo. Linfonodos inguinais palpáveis. Apresenta ferida neoplásica extensa de vulva, que 

ocupa topografia central, acometendo monte do púbis parcialmente, região de clitóris, lábio 

maior e se estende até o períneo e margem do ânus; leito com tecido de necrose em toda 

extensão, de coloração branca, aspecto úmido e amolecido; bordas irregulares e pele adjacente 

com úlceras pequenas e difusas; presença de leucorreia de odor fétido (grau 1) e sangramento 

vaginal moderado; mantém ferida ocluída com compressa cirúrgica, sustentada pelo uso de 

fralda. Membros inferiores com discreto edema de extremidades (+/+4). Débito urinário com 

volume regular por cateter vesical de demora, urina de coloração amarelo claro e grumos no 

circuito. Evacuação ausente há 5 dias.  

 

b) Perguntas problematizadoras baseadas na Situação-Problema  

 

As perguntas apresentadas abaixo visam estimular a exploração da situação-

problema de uma maneira atenta e crítica, procurando extrair elementos inconsistentes, 

preocupantes, constrangedores, enfim, problemáticos, sob a perspectiva de objetivos 
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pedagógicos. Nesta situação, é oportuno estimular a reflexão sobre aspectos relacionados ao 

universo da mulher jovem com câncer ginecológico, sua sexualidade, privacidade, segurança, 

dimensões afetadas pela presença da ferida neoplásica e manejo adequado pelo enfermeiro 

desta ferida.  

 

 Quais aspectos podem estar associados ao surgimento/evolução do câncer 

ginecológico de base? 

 Nesta situação, quais ações de Enfermagem poderiam prevenir ou retardar o 

progresso da doença da cliente? 

 Reflita sobre a relação entre a ferida neoplásica no câncer ginecológico com as 

expectativas reprodutivas e de sexualidade. 

 Como a história pregressa da cliente pode ter contribuído para o 

surgimento/progressão da ferida neoplásica? 

 Quais comportamentos/aspectos relacionados à cliente podem favorecer a 

progressão ou regressão da ferida neoplásica da cliente? 

 De que forma o ambiente, no qual a cliente encontra-se inserida, interfere no 

processo saúde-doença e no cuidado de Enfermagem? 

 Como os fatores emocionais, psicológicos e sociais podem influenciar na 

complexidade da situação da cliente? 

 Apontar e explicar propostas de ações para a abordagem adequada da ferida 

neoplásica da cliente pelo enfermeiro. 

 Contribua com sugestões de estratégias de cuidado de Enfermagem capazes de 

solucionar os problemas desta cliente, haja vista a presença da ferida neoplásica 

vulvar.  

 

c) Apresentação dos problemas da Situação-Problema de acordo com os Grupos de 

problemas de Enfermagem de Abdellah 

 

Os problemas de Enfermagem identificados na 1ª Situação-Problema foram 

enquadrados segundo os quatro grupos de Problemas de Abdellah e classificados enquanto 

“evidente” ou “não-evidente”, de acordo com as condições da cliente e suas dimensões 

afetadas, como segue abaixo: 
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Quadro 2- Apresentação dos Problemas de Enfermagem identificados na Situação-

Problema. 

 

Grupo I – Problemas básicos de Enfermagem  

Problemas de 

Enfermagem 

Evidentes Não-evidentes 

1) Higiene e 

conforto físico  

- Mantém-se com sujidade e 

umidade em região vulvar, pela 

presença de ferida exsudativa 

no local; 

- Presença de dispositivos 

invasivos (CVD e acesso 

venoso); 

- Mobilidade prejudicada.  

- Dificuldade em realizar 

higiene genital pela aparência 

desconfigurada causada pela 

ferida vulvar.  

2) Atividades, 

sono e repouso 

- Desconforto físico; 

- Deambulação prejudicada; 

-Necessidade de repouso 

parcial por sangramento e dor; 

- Não levanta sem auxílio; 

-Temperatura da enfermaria 

inadequada para o repouso. 

- Tensão e medo pela presença 

de acompanhantes do sexo 

masculino, prejudicando o 

sono. 

3) Segurança  - Risco de queda (apesar de ser 

jovem, tem dificuldade de 

deambulação); 

 

- Sente-se ameaçada sua 

integridade física e psicológica 

(história de abuso sexual e 

presença de acompanhantes do 

sexo masculino na enfermaria).  

4) Mecânica 

corporal 

- Movimento prejudicado 

(lesão volumosa causa restrição 

de mobilização). 

 

17) Ambiente 

terapêutico 

- Temperatura ambiente 

inadequada (quente e úmido); 

-Profissionais de saúde 

despreocupados com a 
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- Desconforto físico pela 

temperatura. 

manutenção da privacidade. 

- Ocupação excessiva da 

enfermaria (6 leitos e 5 

acompanhantes) incompatível 

com o espaço físico, com 

possibilidades para 

mobilização dos clientes entre 

os leitos e aumenta o risco de 

queda. 

Grupo II – Normalidades e Distúrbios Fisiológicos  

Problemas de 

Enfermagem 

Evidentes Não-evidentes 

5) Manutenção 

de oxigênio  

- História pregressa de anemia 

ferropriva, e com mucosas 

hipocoradas (+2/+4); 

- Cansaço aos esforços. 

- Apresenta medo, angústia, 

ansiedade; 

- Conforto prejudicado. 

6) Nutrição - Baixa aceitação da dieta oral 

oferecida. 

- Maior consumo calórico pela 

presença de lesão de 

continuidade extensa. 

-  Há sofrimento pela fome, 

pois cliente tem apetite normal, 

mas se alimenta 

insatisfatoriamente, por medo 

de sentir dor à evacuação. 

7) Eliminações 

vesico-intestinais 

- Desconforto, dor e ardência 

nos episódios de evacuação e à 

eliminação vesical, pela 

presença de ferida em região 

genital e perineal. 

- Medo de evacuar e urinar. 

8) Equilíbrio 

Hidroeletrolítico 

- Volume de líquido 

insuficiente; 
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- Integridade da pele 

prejudicada. 

9) Respostas 

fisiológicas do 

corpo às 

condições da 

doença 

- Aumento do metabolismo 

para promoção de reparação do 

tegumento cutâneo, pela 

presença de ferida; 

- Risco para anemia; 

- Cansaço. 

 

10) Manutenção 

de mecanismos 

das funções 

reguladoras 

- Cansaço aos esforços; 

- Risco para desidratação 

(organismo  com maior 

demanda de líquidos e menor 

ingestão hídrica pela cliente); 

- Risco para taquicardia e 

hipotensão (volume de líquido 

deficiente, sangramento 

vaginal, história de anemia 

recorrente). 

- Sente dor e desconforto. 

Grupo III – Problemas Emocionas e Interpessoais 

Problemas de 

Enfermagem 

Evidentes Não-evidentes 

12) Expressões 

positivas e 

negativas, 

sentimentos e 

reações  

- Choro habitual;  

- Facies de tristeza; 

 

- Embotamento de humor; 

- Angústia e medo da solidão 

(possível abandono pelo 

parceiro, solicita a enfermagem 

com freqüência); 

- Preocupações reprodutivas e 

com sua autoimagem e 

sexualidade 

13) Inter-relação 

de emoções e 

 - Baixa auto-estima e vergonha 

(alterações da aparência física); 
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doenças 

orgânicas 

- Medo de mutilação genital; 

- Medo de evacuar e urinar. 

14) Manutenção 

de comunicação 

verbal e não-

verbal 

- Pouca interação com o meio e 

comunicação verbal ineficaz. 

- Restringe-se a relatar apenas 

o que lhe é perguntado, 

limitando-se a verbalizar 

somente suas queixas. 

- Expressa desejo de não ficar 

sozinha (solicita a enfermagem 

com freqüência). 

15) 

Desenvolvimento 

de realções 

interpessoais 

produtivas 

 - Demonstra pouco interesse 

nas relações interpessoais; 

- Apresenta insatisfação pela 

ausência do parceiro. 

Grupo IV – Problemas Sociais  

Problemas de 

Enfermagem 

Evidentes Não-evidentes 

19) Aceitação 

dos melhores 

objetivos 

possíveis à luz 

das limitações 

físicas e 

emocionais 

 - Demonstra desesperança e 

insegurança diante do 

tratamento programado. 

21) 

Compreensão do 

papel dos 

problemas 

sociais como 

fatores 

influentes no 

caso de doença 

 - Ausência de um núcleo 

familiar ou rede de apoio 

social, para auxílio com suas  

demandas físicas, emocionais 

ou recursos financeiros. 
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d) Discussão das soluções de Enfermagem no contexto da Situação-Problema 

 

O câncer de vulva, embora seja mais comum na sexta década de vida, sofreu 

considerável alteração neste perfil etário. Particularmente nas duas últimas décadas, a 

incidência aumentou nos grupos etários mais jovens, principalmente por mudanças do 

comportamento sexual e por infecção pelo HPV (GONÇALVEZ, 2014). A cliente da 

situação-problema enquadra-se neste perfil, além disso, já se encontra exposta aos fatores de 

risco para o câncer de vulva, tais como infecção pelo HPV, sendo esse o principal fator de 

risco; início precoce da atividade sexual; multiplicidade de parceiros sexuais; tabagismo, 

diretamente relacionado à quantidade de cigarros fumados (JORGE, 2011); como também 

exposição ocupacional ao diesel, que predispõe ao desenvolvimento do câncer do aparelho 

genito-urinário. 

Percebe-se que alguns elementos descritos na Situação-Problema representam falhas 

ou ausência de ações preventivas de Enfermagem para esta cliente. Isto porque teve 

tardiamente seu diagnóstico médico, enquanto poderia já tê-lo obtido há 2 anos, se não tivesse 

abandonado o resultado de seu último exame colpocitológico. Dentre as medidas de 

Enfermagem preventivas, dever-se-ia ser orientada quanto à importância do acompanhamento 

ginecológico quando há história de HPV ou na presença de lesões ou alterações genitais e da 

necessidade de realizar colposcopia anualmente. Estas ações correspondem à prevenção 

secundária, que envolve ações para o diagnóstico precoce e tratamento simplificado 

(entendido por rastreamento); e quando já não se é mais possível evitar o aparecimento da 

doença por meio da intervenção no meio ambiente e em seus fatores de risco através das 

medidas de prevenção primária.  Para o câncer ginecológico, a prevenção secundária é de 

extrema importância, já que a curabilidade pode alcançar 100% e previne o aparecimento das 

feridas neoplásicas (OLIVEIRA et al, 2012).  

Segundo Oliveira et al (2005), clientes que sofreram violência sexual, ao submeter-se 

a exames da região genital, têm reforçada a lembrança da violência sofrida e mais 

constrangimentos. Diante disso, a história de violência sexual relatada pela cliente deve ser 

extremamente valorizada no contexto do cuidado prestado, já que a ferida neoplásica acomete 

a região genital, sendo necessários o exame clínico frequente e os cuidados locais, como 

higiene e realização de curativo pelo enfermeiro. Ainda que tenha ocorrido na infância da 

cliente, o Ministério da Saúde (2011)
 
delineia, para qualquer faixa etária, os impactos 
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irreparáveis que a violência sexual acarreta para as vítimas. As consequências do abuso 

podem levar à delimitação confusa das próprias barreiras e dos próprios limites, acarretando 

danos à saúde mental, como ansiedade, depressão, estigmatização e vergonha, vendo-se a si 

mesmas como “sujas”, “feias” e “nojentas”; ou ainda pode haver transtornos da sexualidade, 

prostituição, comportamentos de risco ou busca por maior frequência de relações sexuais, na 

tentativa de adquirir “controle” sobre a própria vida sexual (SOUSA et al, 2012). 

Diante deste contexto, é necessário atender à demanda da cliente de ser remanejada 

de enfermaria para que se sinta mais segura e seja respeitada sua privacidade. O enfermeiro, 

na situação descrita, precisa realizar os cuidados com a ferida neoplásica de forma acelerada, 

com agilidade prejudicial, na tentativa de minimizar a exposição e constrangimento da cliente. 

Assim, não está garantida a qualidade da assistência prestada. O ideal, então, é que a cliente 

seja alocada em enfermaria privativa, quando não for possível, que a equipe atente em manter 

cortinas ou box fechados para que não haja exposição. Estas ações permitem o 

desenvolvimento do cuidado humanizado e que a abordagem à ferida neoplásica vulvar seja 

feita com destreza e pacientemente pelo enfermeiro, garantindo a qualificada realização do 

curativo da ferida. Pensando também nas demais clientes internadas na mesma enfermaria, 

que optam por ter um acompanhante do gênero masculino e com vistas a respeitar a 

humanização do cuidado, infere-se que o ideal é mantê-las com seus acompanhantes e 

remanejar apenas a cliente Anastácia. 

Ainda sobre o ambiente descrito na situação, percebe-se inadequação da sua 

temperatura. Sabe-se que o calor e a umidade favorecem a proliferação de micro-organismos 

na pele e mucosas, funcionando como meio de cultura ideal. Este ambiente em que se 

encontra a cliente, então, aumenta o risco de infecção da sua ferida, ainda mais pelas 

características da ferida do tipo neoplásica: com o crescimento anormal, desorganizado, tem-

se a formação, no sítio da lesão, de verdadeiros agregados de massa tumoral necrótica, que 

promovem comumente contaminação e infecção por micro-organismos aeróbicos, como 

Pseudomonas aeruginosa e Stafilococcus aureus, e, principalmente, microrganismos 

anaeróbicos, como as Bacteroides (FIRMINO, 2005).  

A preocupação em fornecer um ambiente adequado para a manutenção ou 

recuperação da saúde foi apresentada já na segunda metade do século XIX por Florence 

Nightingale (1989). Em seus escritos, Nightingale explica que o ambiente pode exercer um 

aspecto positivo na saúde do indivíduo, atuando na prevenção ou na promoção da cura; ou um 
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aspecto negativo, contribuindo para a permanência ou progressão da doença. Esta teórica 

acredita, ainda, na influência do ambiente psicológico ou social sobre o estado de saúde do 

cliente. O ambiente psicológico diz respeito às condições mentais do paciente, enquanto que o 

social diz respeito às suas condições de vida ou à interação com outros indivíduos.  

Pelo exposto, entende-se que o enfermeiro deve prover um ambiente favorável no 

sentido de facilitar o processo de cura e o viver saudável, tal como um local tranquilo, limpo, 

arejado, ventilado, seguro, com privacidade, iluminação e temperatura adequadas. E evitar um 

ambiente desfavorável, como local sujo, úmido, escuro, com odores desagradáveis, 

barulhento, de modo que o processo de reparação, instituído pela natureza, não seja impedido. 

Assim, é necessário desenvolver ações que produzam um ambiente terapêutico e 

adequado à recuperação da saúde da cliente, mantendo-o com as cortinas das janelas abertas 

para iluminação e redução da umidade; arejado ou com aparelhos de circulação e resfriamento 

do ar em funcionamento a fim de torná-lo mais agradável e evitar infecção da ferida; seguro e 

com privacidade, eliminando aspectos que causem medo, tensão, angústia ou sofrimento. 

As reações emocionais manifestadas pela cliente, tais como tristeza, choro habitual, 

pouca interação interpessoal, embotamento do humor e requisição frequente da companhia de 

membros da equipe, decorrem do medo da solidão e de mutilações genitais, de preocupações 

reprodutivas, da vergonha pela aparência desagradável da ferida e pelas constantes e 

necessárias abordagens da região genital pela equipe; além da ansiedade por ter apetite, mas  

recusar alimentar-se e ingerir líquido por sentir dor ao evacuar e à eliminação vesical. Pode-se 

inferir, então, que estes são problemas “não-evidentes”, os quais residem no âmbito das 

necessidades emocionais, sociológicas e interpessoais (ABDELLAH et al, 1961).  Eles 

compreendem condições escondidas ou disfarçadas e demandam do enfermeiro a aplicação de 

métodos indiretos de abordagem, como ouvir, refletir, questionar, investigar e valorizar 

qualquer queixa da cliente, para que sejam identificados e estabelecidas estratégias para 

solução dos mesmos.  

O acometimento por uma ferida neoplásica provoca no cliente distúrbio da 

autoimagem, desgaste psicológico por sensação de desamparo, humilhação e isolamento 

social, uma vez que apresenta aspecto visual desagradável, odores intoleráveis, produção de 

exsudato e sangramento, além de constituir uma deformidade corporal (AGRA et al, 2013). A 

cliente que vivencia a situação-problema descrita tem, ainda, a agravante da localização da 

sua ferida neoplásica na região genital, onde há maior desconforto físico e psicológico, 
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alteração da aparência pela presença da própria ferida ou por cirurgia mutilante e maior o 

risco de afetar a sexualidade e fertilidade (MATSUBARA et al, 2012).  

A cliente em questão, assim como as demais mulheres jovens com ferida neoplásica 

decorrente de câncer ginecológico, apresenta preocupações muito próprias, destacando o fato 

de lidar com as consequências ginecológicas e reprodutivas do tratamento (THEWES et al, 

2004). Isto é, estas mulheres manifestam sentimentos de ansiedade, medo, angústia, 

desamparo e solidão, estando diretamente relacionados com representações muito vinculadas 

ao universo feminino, como a capacidade de ter filhos, criar os filhos como um sobrevivente 

de um câncer, menopausa precoce, infertilidade, feminilidade e sexualidade (MATSUBARA 

et al, 2012). 

Assim, a alteração de sua perspectiva de vida pode ocasionar uma desarmonia 

psíquica que, ao ser percebida, deve ser compreendida e, principalmente, acolhida. Quando há 

mudanças repentinas no modo de vida, da rotina de trabalho, dos hábitos, nas relações 

familiares e sociais (abandono, isolamento), há necessidade de passar por um período de 

adaptação. O apoio psicológico a esta cliente torna-se, então, imprescindível para promoção 

de um espaço adequado para que a cliente possa falar a respeito de todas as dificuldades que 

está enfrentando, favorecendo o autoconhecimento de suas necessidades neste momento de 

vida (MATSUBARA et al, 2012). 

Quanto à preocupação reprodutiva vivenciada pela cliente, é importante que o 

enfermeiro explique que, apesar da maioria dos tumores de origem ginecológica afetar a 

fertilidade das mulheres que estão em idade reprodutiva, esta alteração é provocada de forma 

indireta através dos tratamentos, que inclui a quimioterapia e radioterapia (LIU e ZHANG, 

2015 apud CANDIDO, 2015). Então, como a programação terapêutica para a cliente R.V.B. é 

cirúrgica, o risco de infertilidade é diminuído.  

Pelo contexto da situação-problema, a cliente acredita que seu parceiro a teria 

abandonado, seja pela dificuldade de enfrentar o diagnóstico de câncer, o sofrimento, o medo, 

as alterações físicas apresentadas pela cliente; ou ainda, pelo estigma da doença sexualmente 

transmissível (HPV) relacionada ao câncer da cliente e quebra de confiança do parceiro, por 

associá-la a relações extraconjugais. Diante deste cenário e considerando que o apoio deste 

parceiro é importante para a cliente, o enfermeiro deve realizar a captação dele para oferecer-

lhe suporte emocional, orientações quanto à natureza da ferida de sua parceira e estimulá-lo a 

acompanhar o tratamento e oferecer amparo à cliente.  
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Mais uma intervenção de enfermagem importante é ajudar a cliente a valorizar a vida 

e reorganizar seus valores, oferecendo-lhe um caminho, ao explicitar possíveis vias de seu 

tratamento, como reconstituição cirúrgica de áreas do corpo desconfiguradas ou mutiladas, 

para que a cliente possa visualizar esta “estrada” (MATSUBARA et al, 2012). Esta 

abordagem pode ser realizada, também, durante a visita pré-operatória de enfermagem. 

Cabe acrescentar a importância de estabelecer uma rede de apoio multiprofissional 

para a otimização do cuidado integral da cliente, referenciando-lhe aos serviços de psicologia, 

psiquiatria, fisioterapia, nutrição e serviço social, sempre que o enfermeiro julgar necessária a 

avaliação conjunta. "O Enfermeiro é um dos elementos que compõe a equipe 

multiprofissional no sistema de saúde: colabora no planejamento e execução dos programas a 

serem desenvolvidos e pela intimidade com os problemas, é o elemento credenciado para 

identificar as necessidades do paciente, sendo o contingente humano de maior sensibilidade 

na promoção de saúde do indivíduo e da coletividade. 

Segundo Abdellah et al (1961), para a resolução destes problemas “não-evidentes”, 

cabe ao enfermeiro auxiliar o cliente para tornar-se mais autodirecionado na obtenção ou 

manutenção de um estado mental saudável e ajudar-lhe a adaptar-se a suas limitações e seus 

problemas emocionais. Para tanto, podem ser executadas as ações descritas nos “Problemas de 

Enfermagem de Abdellah”: 3) Promover segurança através da prevenção de acidentes, danos 

ou traumas através da prevenção de infecções;12) Identificar e aceitar expressões, sentimentos 

e reações positivas e negativas; 13) Identificar e aceitar a inter-relação de emoções e doença; 

14) Facilitar a comunicação verbal e não verbal; 15) Promover o desenvolvimento de relações 

interpessoais produtivas; 17) Criar e/ou manter um ambiente terapêutico; 18) Conscientizar o 

cliente como um indivíduo que possui necessidades físicas, emocionais e intelectuais; 19) 

Aceitar os melhores objetivos possíveis à luz de limitações físicas e emocionais; e 21) 

Compreender o papel dos problemas sociais como fatores que influenciam no aparecimento 

(causa, origem) da doença (ABDELLAH et al, 1960). 

Em relação à baixa ingestão de líquidos e alimentos por dor e medo de evacuar e 

urinar, é necessário que a cliente seja orientada quanto à importância do suporte nutricional e 

hídrico para recuperação pós-cirúrgica, cicatrização da ferida operatória, manutenção do 

equilíbrio hidroeletrolítico e alta hospitalar tão precoce quanto for possível. Para controle da 

dor é mandatória a mensuração de sua intensidade por meio de instrumentos, sendo aqui 

sugerida a escala visual analógica (EVA), vantajosa por sua aplicação fácil e rápida, 



69 

 

otimizando o tempo para a intervenção no quadro de dor do cliente no ambiente hospitalar. 

Esta escala é constituída por uma linha de 10 cm que tem, em geral, como extremos as frases 

“ausência de dor e dor insuportável”. Assim, é possível a administração de analgésicos 

prescritos e avaliação de seus efeitos, devendo ser revistas as doses prescritas sempre que o 

resultado (ausência de dor) não for alcançado. A administração de analgésico é útil também 

para possibilitar maior mobilização e deambulação por diminuir o desconforto no local da 

ferida. 

Com o objetivo de amenizar o desconforto, reduzir a ardência na região anal e a dor 

local, pode ser indicada dieta anticonstipante, rica em fibras e sem resíduos, aplicação de 

anestésicos tópicos e estímulo à ingesta de líquidos. A redução desses sintomas locais 

descritos favorece a evacuação (5 dias sem evacuar) e permite que a cliente consiga aumentar 

seu consumo alimentar, favorecendo a cicatrização da ferida e controlando a ansiedade por 

causa da fome que sentia. É primordial que o enfermeiro avalie o estado nutricional e 

aceitação da dieta pelo cliente. Isto porque o deficit do estado nutricional está estreitamente 

relacionado à diminuição da resposta ao tratamento específico e à qualidade de vida, com 

maiores riscos de complicações pós-operatórias, aumento na morbimortalidade e no tempo de 

internação. Além disso, a perda de peso, a desnutrição e desidratação são os distúrbios 

frequentemente observados em cliente com câncer; seja, por exemplo, pelas terapias 

instituídas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia) ou por medicações para o controle da dor 

(INCA, 2009).  

A realização de cateterismo vesical de demora objetivou a diminuição da disúria, 

facilitar a realização do curativo e impedir a presença de urina na ferida e impregnação da 

cobertura do curativo, e ainda reduzir o número de manipulações do local (POTTER, PERRY, 

2013). 

Ao enfermeiro, como responsável pela realização de curativos, cabe o 

desenvolvimento de competências e habilidades que o permita conhecer e identificar 

características da ferida neoplásica, no intuito de subsidiar cientificamente a implementação 

de ações específicas. Nesse sentido, realizar um curativo efetivo, confortável e esteticamente 

aceitável aos olhos do cliente é o objetivo primordial deste profissional (SANTOS, 2007). 

Nesta perspectiva, o enfermeiro deve abordar a ferida neoplásica vulvar descrita na 

situação-problema a fim de identificar e eliminar os possíveis focos de infecção presentes; 

controlar o odor causado pela leucorreia, o exsudato, a necrose, observar risco para fístulas 
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cutâneas ou em mucosa, o sangramento genital; manter o conforto e proporcionar bem-estar 

(AGRA et al, 2013).  

Por ser esta ferida vulvar, extensa e em localização de difícil fixação do curativo, 

torna a escolha pela cobertura ideal mais difícil. Há que se mencionar que as feridas 

neoplásicas não apresentam apenas um sintoma e por isso a conduta mais assertiva é aquela 

que permite o controle de tantos sintomas quanto for possível.  

A ferida vulvar descrita apresenta-se volumosa e extensa, com tecido necrótico 

(branco) de aspecto amolecido e úmido, há sangramento genital moderado e leucorreia fétida 

(grau1) e exsudato, que mantém o local com umidade em excesso. As queixas da cliente 

apontam para o desconforto na região genital pela presença de grande volume de exsudato e 

leucorreia.  

Nesse contexto, o primeiro passo do tratamento tópico de qualquer ferida é a 

limpeza, com irrigação abundante de soro fisiológico a 0,9%. As opções de terapia tópica para 

esta ferida devem ser eficientes para absorção e redução destas secreções, quais sejam: carvão 

ativado de prata (o carvão é absortivo e a prata tem uma ação bactericida); alginato de cálcio 

(principal escolha quando há muito exsudato por suas características de alto potencial para 

absorção); quando o exsudato é baixo ou moderado, usa-se um hidrogel amorfo e 

ocasionalmente hidrocoloides; compressa absorvente em algodão, com quatro camadas 

impregnadas com cloreto de sódio hipertônico, efetivamente estimula a limpeza da lesão 

através da absorção de exsudato, bactéria e material necrótico da lesão, remove o excesso de 

líquidos e diminui o edema intersticial, facilitando o processo de cicatrização; para cobertura 

secundária são utilizadas gazes do tipo zobec; e uso de antibioticoterapia, quando há indício 

de infecção (GOMES e CAMARGO, 2004; AGRA et al, 2013; SANTOS, 2007). Esta região 

genital acometida pela ferida, geralmente, não permite a fixação do curativo com materiais 

adesivos, sendo sugerida a utilização de coberturas secundárias (compressa, gazes, zobec) 

sustentadas por fralda ou peças íntimas. 

Vale acrescentar que em determinados momentos, as clientes não são capazes de 

tolerar a manutenção de cobertura na região genital, ora por ardência intensa, ora por 

necessidade de realizar suas atividades de vida diária, impedindo a fixação do curativo. Sendo 

assim, é necessário acordar com a cliente a melhor estratégia de cuidado sempre que possível. 

A respeito disso, LUZIAL (2009) explica que, durante o curativo, é comum o cliente 

dizer a forma de ocluir a ferida ou o modo de como usar uma cobertura. Neste momento, os 
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dois participam e criam um elo de ajuda mútua, e o cliente pode, inclusive, manifestar sua 

preferência na escolha do profissional que irá assisti-lo por conta da confiança estabelecida. 

Cabe aqui uma observação: sabendo da existência do constrangimento, vergonha e 

desconforto emocional do cliente em relação ao odor e aparência de sua ferida, o enfermeiro 

deve, no momento da realização do curativo, conter suas possíveis reações ao deparar com o 

“cliente desfigurado” (LUZIAL, p.56).  

É necessário, então, criar estratégias para se confrontar e se envolver com uma 

desfiguração, muitas vezes, estampada no rosto do cliente que o atormenta a alma e o físico. 

Para este enfrentamento, que não é tarefa fácil, segure-se, com base em Luzial (2009), que o 

enfermeiro tenha conversas informais com outros colegas sobre o primeiro impacto no trato 

com clientes desfigurados, pois, a partir da troca de experiências, é possível buscar estratégias 

para melhor poder ajudá-los. Neste contexto de assistência, a palavra de ordem é: “cuidar sem 

olhar e sem sentir odor” (LUZIAL, 2009, p.56). 

Assim, o enfermeiro há que buscar outras possibilidades que podem ser: suportar por 

causa do outro, pelo outro, como se buscasse, em seus íntimos, uma ‘potência’ para resistir, 

criar um modo de operar neles mesmos uma outra feição para enfrentar a desfiguração, o 

‘feio’ e o odor que lhe são apresentados; e buscar em sua força interior algo que dê sentido ao 

seu cuidado: o próprio cuidado (LUZIAL, 2009, p.58). 

Em relação à abordagem da ferida, é imprescindível utilizar materiais de curativo 

ajustáveis às feridas para reduzir o risco de vazamento pelas bordas e atentar para a pele da 

região que circunda a ferida, pois, muitas vezes, torna-se macerada pelo contato constante 

com a secreção. Por isso, recomenda-se a aplicação de vitaminas A e D em forma de pomada 

para proteção tecidual. É importante, ainda, que a cobertura não oclua o ânus, mas forneça 

proteção quanto à penetração de fezes (GOMES e CAMARGO, 2004; AGRA et al, 2013).  

O controle do exsudato é importante pelos seguintes fatores: diminui o odor, protege 

a pele sadia perilesional, aumenta o conforto do paciente e melhora sua autoestima (GOMES 

e CAMARGO, 2004). 

É preciso, também, atentar para a necessidade de colher secreção para a cultura de 

agentes microbianos, registrar o procedimento, aguardar o resultado e comunicar à equipe 

médica para a avaliação (AGRA et al, 2013). 

Percebe-se que o odor, por ser sentido apenas ao abrir o curativo (grau 1), pode ser 

eliminado com a limpeza da área e com redução do exsudato. O sangramento não é produzido 
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pela ferida, mas, sim, de origem interna (vulva/vagina), então só seria contido por meio de 

tamponamento vascular com introdução de tampões vaginais impregnados de solução 

vasoconstritora ou hemostática; além disso, por ser sangramento de volume moderado e sem 

progressão, ainda não tem indicação de intervenção (GONÇALVES, 2014). É importante que 

a cobertura não oclua o ânus, mas forneça proteção quanto à penetração de fezes.  

As intervenções de Enfermagem para estes problemas acima expostos podem ser 

formuladas com respaldo nos “Problemas de Enfermagem de Abdellah”, quais sejam: 1) 

Manter boa higiene e conforto físico; 2) Promover atividades, exercícios, sono e repouso; 4) 

Manter mecânica corporal e corrigir deformidades; 5) Facilitar a manutenção de suprimento 

de oxigênio a todas as células do corpo; 6) Facilitar manutenção da nutrição de todas as 

células do corpo; 7) Facilitar as eliminações; 8) Observar equilíbrio hidroeletrolítico; 9) 

Reconhecer as respostas fisiológicas do corpo às condições da doença: patológicas, 

fisiológicas e compensatórias; e 10) Facilitar a manutenção de mecanismos e funções 

reguladoras (ABDELLAH et al, 1960).  

 

5.2. DISCUSSÃO 

 

O enfermeiro lida diariamente com o processo de ensino, seja envolvendo-se na 

educação em saúde dos clientes quando em sua assistência direta, seja nas atividades 

gerenciais frente a sua equipe na forma de educação permanente ou atuando diretamente na 

formação de futuros profissionais. Além disso, o enfermeiro, enquanto profissional/sujeito 

ativo na construção de seu próprio conhecimento, encontra-se em contínua formação e 

aquisição de saberes. 

Assim, diante da complexidade do tema, os resultados desta dissertação são aqui 

discutidos em termos de reflexão voltada para aspectos contributivos tanto para a prática 

docente na formação do enfermeiro quanto para a assistência de Enfermagem. 

No que tange à prática docente, valoriza-se o processo de ensino-aprendizagem que 

permita a formação de profissionais críticos, capazes de refletir e problematizar as situações 

as quais vivenciam. A ênfase está em aprender a aprender e a aprender a pensar, habilidade 

esta também exigida para aqueles que ensinam, pois, para formar um novo enfermeiro, é 

necessário que o docente esteja em aprendizagem contínua e que também desenvolva um 
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processo de desconstruir-se, ou seja, que pense, duvide, questione e se disponibilize a fazer 

isto (RODRIGUES; ZAGONEL; MANTOVANI, 2007, p. 316). 

No entanto, a literatura aponta que a maior parte dos esforços, no que tange à 

formação em saúde, tem sido centrada no discente e no profissional assistencial. Pouco 

destaque é dado para a orientação da formação docente, ainda mais se for considerado o fato 

de que, na maioria das vezes, os próprios docentes não tiveram essa formação 

problematizadora e ativa em seus bancos acadêmicos (BERBEL, 2004, p. 11).  

As práticas docentes estão diretamente ligadas a modelos antigos, à forma como os 

próprios professores aprenderam, refletindo dificuldades na adesão e execução de novas 

práticas (MESQUITA et al, 2016). Cunha (2006) apud Mesquita et al (2016) afirma que 

muitas das práticas docentes atuais estão relacionadas às experiências vividas como alunos. E, 

por meio delas, os docentes foram formando e organizando, de forma consciente ou não, seus 

esquemas cognitivos e afetivos, que acabaram dando suporte para a sua futura docência. 

Intervir nesse processo de naturalização profissional exige uma energia sistematizada de 

reflexão, baseada na desconstrução da experiência.  

Nesta nuança, estudos anteriores verificaram que vêm ocorrendo transformações com 

relação ao professor de enfermagem.  Em contradição com os moldes rígidos, pelos quais 

foram formados, há uma expressão já significativa de professores críticos, que buscam uma 

prática pedagógica participativa e problematizadora (SAUPE, 1993). 

De acordo com a literatura, o que se vê, muitas das vezes, são professores 

conscientes da necessidade de transformar a prática educativa, a partir do investimento em 

metodologias problematizadoras de ensino; no entanto, não estão preparados para aplicá-las 

ou não sabem construir ou abordar situações-problema (GOMES, 2014). 

Cabe ao docente, então, refletir sobre sua própria prática e problematizar a ação 

educativa que desenvolve; e se necessário for buscar saberes, técnicas, estratégias e recursos 

didáticos e pedagógicos, para que, de fato, ocorra a aprendizagem crítico-reflexiva do 

estudante. No processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa de métodos que elucidem 

a direção desejada/necessária para uma prática educativa voltada para o enfrentamento de 

situações complexas e resolução de problemas.  

Neste contexto, é necessário que 

 
o professor tenha preparação para trabalhar com tal método, aprofundando-

se em estudos para sua fundamentação teórica, ― já que essa não é uma 
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metodologia que tem uma proposta político-pedagógica bastante clara. É 

uma metodologia que não pode ser adotada de qualquer forma, necessita de 

conhecimento, pois (…) só pode repercutir positivamente, se utilizada de 

forma compatível com uma postura docente crítica, reflexiva e politicamente 

compromissada com os destinos da educação (GOMES, 2014, p.52). 

  

Segundo Mesquita et al (2016) foram reveladas dificuldades vivenciadas por 

docentes no que diz respeito à utilização de métodos ativos de ensino/aprendizagem na 

formação do enfermeiro. Tais dificuldades estavam voltadas para a implementação destas 

metodologias por falta de compreensão, conhecimento e habilidade para sua aplicação.  

Assim sendo, para se concretizar uma pedagogia problematizadora, é necessário 

lançar mão de meios adequados e condizentes com os princípios que a embasam. Assim, 

recursos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem são deveras importantes para a lida 

tanto de docentes quanto de enfermeiros assistenciais com situações-problema de clientes.  

O caminho percorrido nesta pesquisa – qual seja a construção de situação-problema, 

de perguntas problematizadoras e discussão de soluções de enfermagem para cliente com 

ferida neoplásica – demonstra um método que pode ser aplicado como recurso pedagógico 

pelo docente que vislumbra ensinar a partir de uma abordagem situacional e 

problematizadora.  

Quanto aos conteúdos ministrados em uma metodologia de ensino problematizadora, 

Mesquita et al (2016) afirmam que eles devem ser relevantes e significativos para o 

aprendizado; e precisam ser apresentados como situações-problema, uma vez que estas 

provocam o interesse nos alunos e estimulam o pensamento crítico-reflexivo.  

Com os dados apresentados nesta pesquisa, verifica-se que, além dos docentes, 

também os enfermeiros podem utilizar os passos do método exposto pela presente pesquisa no 

âmbito de sua prática profissional no cuidado de clientes com feridas neoplásicas, pois é 

apresentado o modo de abordagem de situações complexas de tais clientes. Este tipo de 

abordagem pode nortear o enfermeiro a construir questões contextualizadas e 

problematizadoras; identificar os problemas, considerando-os como evidentes ou não 

evidentes; e apontar soluções de enfermagem. Ações estas que são executadas em campo de 

prática de enfermeiros, em plano de cuidar de clientes e atender as suas necessidades de 

saúde. 

Em outra explicação, as etapas sequenciais possibilitam a compreensão, pelo 

enfermeiro, dos caminhos de ação a serem seguidos em sua prática, orientando-os a visualizar 
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e entender “como fazer as coisas de sua arte” no contexto das situações-problema dos clientes 

(CARVALHO, 2006, p.172). Ou seja, este método para resolução de situação-problema 

ensina os passos assistenciais a serem seguidos pelo profissional de Enfermagem. 

Fica entendida, então, a contribuição desta metodologia no que tange aos avanços 

relacionados à execução das atividades de Enfermagem, em planos de trabalhar e de buscar 

soluções para os clientes. 

Este aporte é valoroso para a assistência de enfermagem, uma vez que permite o 

desenvolvimento do Processo de Enfermagem em campo de prática profissional. Isto porque 

as etapas do método utilizado nesta pesquisa – a Metodologia de Resolução de Situações-

Problema – são análogas àquelas do Processo de Enfermagem, como representado no 

esquema (Figura 3) abaixo: 

 

Figura 3- Esquema ilustrativo da Metodologia da Resolução de Situações-Problema e do 

Processo de Enfermagem com suas etapas correspondentes. 
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Fonte – Esquema ilustrativo elaborado pela autora. 
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Ressalta-se a importância de se aplicar o Processo de Enfermagem, visto que 

funciona como um instrumento tecnológico de que se lança mão para favorecer o cuidado, 

para organizar as condições necessárias à realização do cuidado e para a identificação e 

resolução de problemas de clientes (GARCIA, NÓBREGA, 2009). 

Então, o Processo de Enfermagem indica um trabalho profissional específico e 

pressupõe a adoção de um determinado método ou modo de fazer, fundamentado em um 

sistema de valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área, com o 

propósito maior de identificar problemas de clientes para planejamento e intervenções de 

enfermagem (GARCIA, NÓBREGA, 2009). 

Como material pedagógico, além dos passos demonstrados neste estudo para 

resolução de situação-problema, foi apresentado também um roteiro para a construção de tal 

situação. Este roteiro foi pensado como ferramenta facilitadora para a elaboração de 

situações-problema cuja natureza já é complexa e problemática, tanto na construção quanto na 

sua resolução. 

Nesta pesquisa, o roteiro (Apêndice 1) para a construção de situação-problema teve 

os seguintes propósitos:  

 Ser aplicado em qualquer especialidade/área da saúde;  

 Oferecer elementos que permitam situações com conteúdo interdisciplinar;  

Apresentar os aspectos e suas respectivas justificativas que condizem com a 

realidade de saúde dos clientes com feridas neoplásicas a fim de tornar a situação 

mais realística possível; 

 Apresentar “justificativas e orientações pertinentes”, com a finalidade de explicar, 

para cada aspecto descrito, a importância e as razões de incluí-lo em uma 

situação-problema; orientar o docente sobre as formas de descrever os aspectos 

em uma situação, de modo que seja configurado como um problema; e orientar a 

construção de uma situação contextualizada;  

 Permitir a construção de situações que incluem problemas que atingem as mais 

variadas dimensões do cliente (física, psicológica, emocional, social, espiritual, 

entre outras), e com isso permitir que o docente defina o grau de complexidade da 

situação através da inclusão de elementos que somados geram dificuldades, 

demandas dos clientes e fatores que podem interferir na abordagem do enfermeiro 

durante a assistência (QUELUCI, 2009); 
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 Conter aspectos generalizáveis para oportunizar a elaboração de situações-

problema que envolvam não somente clientes com feridas neoplásicas, mas 

também clientes da população em geral;   

 Embasar-se nas Teorias de Enfermagem para concretizar e fundamentar 

cientificamente os aspectos descritos no roteiro cuja finalidade é nortear a criação 

de uma situação-problema.  

Para melhor elucidar estes propósitos do roteiro, discute-se a seguir seus pormenores.  

O roteiro, ao apresentar aspectos aplicáveis a diferentes áreas da saúde, permite a 

construção de situações-problema com conteúdos interdisciplinares. Ou seja, é possível que 

uma mesma situação seja utilizada por docentes de disciplinas distintas, em um trabalho 

conjunto. É importante pensar na interdisciplinaridade, pois é um processo de engajamento de 

docentes e integração entre diferentes áreas de conhecimento, que resulta em reciprocidade 

para troca de saberes. A inserção da interdisciplinaridade no processo de formação do 

enfermeiro objetiva a interação das disciplinas entre si e com a realidade, de modo a estimular 

a criatividade no estudante e a capacidade para enfrentar e resolver os problemas complexos, 

amplos e globais da realidade (LUCK, 2001). 

 
Consideramos fundamental o pensamento de Morin (2008) sobre as 

articulações entre as disciplinas. Tais articulações tornam-se imprescindíveis 

principalmente para a formação profissional do enfermeiro, em que deverá 

ter um conhecimento abrangente sobre tudo que envolve os 

procedimentos/técnicas de enfermagem, conhecimento teórico e a 

capacidade de lidar com os problemas [de clientes] emergentes da prática 

assistencial (QUELUCI, 2009, p.130).   

 

Dentre os propósitos do roteiro, tem-se a valorização do conteúdo realístico porque, 

embora as situações desta pesquisa sejam de natureza hipotética, devem ser articulados com a 

realidade social. Isto porque o ensino, quando desarticulado da realidade, focaliza o conteúdo 

por si só, gerando visão distorcida da realidade e alienando os alunos de sua verdadeira 

responsabilidade profissional. Esse tipo de ensino cria a dissociação entre o pensar e o fazer, 

limitando o questionamento, uma vez que, para ele, o que importa é o volume produzido no 

menor tempo, colocando em risco o compromisso social no processo de formação dos 

profissionais (MESQUITA, MENESES, RAMOS, 2016).  

Preocupou-se, ao desenvolver o roteiro, em garantir a generalização do seu uso para 

que pudesse ser aplicável nas diversas especialidades da área da saúde, que tenham interesse 
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em abordar situações-problema. É importante considerar o potencial para generalização ou 

aplicabilidade dos resultados em outros contextos, uma vez que está associado à validade de 

uma pesquisa qualitativa (POLIT e BECK, 2011).  

Foram incluídos no roteiro aspectos que permeiam as mais variadas dimensões do 

cliente, podendo ser descritos problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, culturais, 

sociais, familiares, de segurança ou de autocuidado. Assim, é possível elaborar situações que 

contenham todos estes aspectos ou alguns deles; incluir mais problemas “evidentes” ou 

priorizar os “não-evidentes”. Estas escolhas devem ser respaldadas nos objetivos do docente 

para aprendizagem do aluno, no que tange ao grau de complexidade pretendida, à temática em 

foco e ao tempo disponível para trabalhar a situação.  

Com o pretexto de provocar reflexão – quiçá até polemizar –, vale mencionar que 

cada um dos vinte e um (21) aspectos descritos no roteiro pode gerar ou até mesmo ser 

classificado como problema “evidente” ou “não-evidente”, dependendo de como for 

contextualizado.  

A este respeito, cita-se, por exemplo, o aspecto “Nome” no roteiro, que embora 

pareça uma informação óbvia, simples e objetiva, pode ser interpretado como um problema 

“não-evidente”, por exemplo: quando um cliente vive em um conflito entre seu sexo biológico 

e sua identidade de gênero, ele pode manifestar problemas emocionais, sociais ou culturais 

por ser chamado por um nome que não condiz com seu papel social de gênero (SAMPAIO e 

COELHO, 2014).  

Ainda sobre as relações entre os problemas “evidentes” e “não-evidentes”, os 

aspectos emocionais são considerados por Abdellah et al (1961) como problemas “não-

evidentes”.  

Nesta perspectiva, um cliente portador de câncer de pulmão, por exemplo, pode 

manifestar desequilíbrios emocionais, como o medo, a angústia ou a ansiedade, por 

consequência do diagnóstico pulmonar. Em contrapartida, pode um outro cliente apresentar 

um problema “evidente” decorrente de um aspecto emocional afetado; a citar: alterações da 

pressão arterial sistêmica e batimento cardíaco, úlcera péptica, colite ulcerativa, 

neurodermatite, artrite reumatoide ou tireotoxicose, que são causadas por desequilíbrio do 

funcionamento e quantidade de neurotransmissores (como adrenalina e serotonina), causado 

por questões emocionais, como tensionamento ou estresse. Isto pode ocorrer nas doenças 

psicossomáticas, por exemplo, que são definidas pela influência que a mente/psiquismo 
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possui sobre o corpo, ou seja, fatores psíquicos ou emocionais mal resolvidos ou 

negligenciados que acabam por "refletir" no corpo orgânico, ocasionando sintomas físicos que 

nem sempre os exames clínicos são capazes de detectar. Entende-se que tais questões 

psicológicas quando exacerbadas nessa dimensão, "escoam" para a estrutura física do 

organismo, o que se dá o nome de "somatização" (ASSIS et al., 2013).  

Neste emaranhado de relações entre problemas “evidentes” e “não-evidentes” 

residem os traços inquietantes daquilo que é confuso, do complicado, da desordem, da 

ambiguidade e da incerteza, que acabam por gerar circunstâncias complexas na produção do 

cuidado. Em outra explicação:  

 
A noção de complexidade aliada ao entendimento do conceito desta palavra, 

de uma forma geral, deve-se também, por suposto, às dificuldades das 

enfermeiras em identificar os problemas de enfermagem - evidentes e não 

evidentes - na prática assistencial (QUELUCI, 2009, p.23). 

 

Foi mencionada anteriormente a possibilidade que o docente tem, utilizando o roteiro 

desta pesquisa, de atribuir graus de complexidade às situações-problema durante sua 

construção. É importante pensar no emprego e manejo adequados da complexidade no 

contexto das situações-problema, pela própria natureza delas, que “por si só já possuem uma 

certa complexidade, uma vez que reúnem tudo que está em torno do cliente e ambiente” 

(QUELUCI, 2009, p.31).  

Além disso, sabe-se que a complexidade das situações é um engenhoso recurso para 

o processo de ensino-aprendizagem, pois é concebida como um desafio, uma motivação para 

pensar de forma crítico-reflexiva e para produzir o conhecimento multidimensional do 

estudante. Tal como se apresenta nas situações-problema, a complexidade “não quer dar todas 

as informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões”, como 

também ser pano de fundo para articulação entre as disciplinas, entre as necessidades afetadas 

dos clientes e entre tipos de conhecimento (MORIN, 2008, p.176).  

Nestes termos, considerando que a complexidade está na essência da situação de 

enfermagem e que ela “é uma palavra problema e não uma palavra solução” (MORIN, 2008, 

p.82), entende-se a importância de se saber ensinar enfrentando a complexidade, na busca por 

traçar soluções para resolução dos problemas dos clientes. Para tanto, o docente deve 

desenvolver a capacidade de construir situações com atenção para seus graus de 

complexidade – menor, médio ou maior (QUELUCI, 2009). 
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Utilizando o roteiro desta pesquisa, pode-se combinar e articular os aspectos 

pertinentes de um cliente para construir a complexidade de uma situação-problema. Para isso, 

convém aplicar extrema atenção, pois o grau de complexidade das situações está associado, 

antes de tudo, à “soma das dificuldades na proporção de elementos problemáticos que ocorre 

em torno do cliente, que dão o sentido de problema à situação de enfermagem” e que 

demandam o saber profissional para a execução dos procedimentos requeridos ou prescritos 

(QUELUCI, 2009, p.18). 

A situação-problema apresentada nos resultados desta pesquisa pode ser classificada, 

por suposto, com maior grau de complexidade, pois, embora a cliente com ferida neoplásica 

manifeste a necessidade de cuidados intermediários (determinados segundo Sistema de 

Classificação de Pacientes)
5
, esta situação envolve aspectos sociais, de segurança, emocionais 

– temores, angústia, tristeza, sensação de abandono, baixa autoestima, incertezas – que 

requerem a devida identificação para a efetividade do cuidado a ser realizado. Além disso, a 

presença da ferida neoplásica em região genital já estabelece um certo tipo de complexidade à 

situação devido à localização de difícil manejo para confecção de um curativo confortável e 

também para realização de exame do local, haja vista a história prévia de violência sexual 

sofrida pela cliente. Esta configura um tipo de situação que requer o envolvimento específico 

do enfermeiro perante as necessidades da cliente e o estabelecimento eficaz de uma relação de 

ajuda e confiança, além da prestação do cuidado assertivo. 

Deve-se ficar entendido, então, que os graus de complexidade não são definidos 

somente pelas causas de ordem biológica (quadro clínico) ou por estarem ligados aos sinais e 

sintomas de uma doença, mas também variam em razão de fatores emocionais, ambientais, 

sociais, culturais e outros que podem interferir na abordagem do enfermeiro ao cliente durante 

a assistência (QUELUCI, 2009). 

Como subsídio teórico aos docentes para inclusão de elementos complexos nas 

situações-problema, a pesquisa traz aqueles que merecem destaque, posto que já são, por si, 

indicativos de complexidade, a exemplo de: superlotação do setor, enfermaria próximo do 

                                    
5 O Sistema de Classificação de Pacientes constitui-se em um instrumento cujo objetivo é categorizar clientes de 

acordo com a quantidade de cuidado de enfermagem requerida. Este instrumento foi construído e validado por 

Perroca e Gaidzinski (1998), com base nas necessidades individualizadas de cuidado de enfermagem. Na 

elaboração deste instrumento optaram por uma estruturação mediada pela avaliação de indicadores, baseados nas 

necessidades humanas básicas preconizadas por Wanda Horta (PERROCA e GAIDZINSKI, 1998). 
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expurgo, riscos de contaminação, falta de tranquilidade para o repouso, excesso de 

movimentação de pessoas, relacionamentos interpessoais insatisfatórios – cliente-profissional-

familiar – falta de segurança e privacidade, queixa de abandono, escassez de recursos 

materiais e humanos, sofrimento por ser submetido à intolerância religiosa, de gênero ou de 

raça, acompanhante do cliente internado pouco cooperativo ou reativo às orientações da 

equipe de enfermagem.  

Os dados apresentados no roteiro para construção de situações-problema foram 

embasados em autores que pesquisaram a temática, como também tiveram fundamentação nas 

Teorias de Enfermagem relacionadas.  

O aspecto “Contexto social/cultural” foi descrito com respaldo da Teoria 

Transcultural do Cuidado apresentada por Madeleine Leininger cuja concepção é tornar o 

conhecimento e a prática profissional culturalmente embasada, conceituada, planejada e 

operacionalizada. Nesta Teoria, o objetivo é a avaliação consciente e um esforço deliberado 

para usar valores culturais e a estrutura social do cliente – crenças, modo de vida, família ou 

grupo comunitário, sistema religioso, político, econômico, educacional e tecnológico – para 

fornecer auxílio significativo para estas necessidades de cuidado nos serviços de saúde 

(GUALDA e HOGA, 1992). 

A importância de se considerar estes aspectos firma-se na assertiva de Leininger: “Se 

aqueles que praticam a enfermagem não considerarem os aspectos culturais da necessidade 

humana, suas ações poderão ser ineficazes e trazer consequências desfavoráveis para os 

assistidos” (GUALDA e HOGA, 1992, p.77). Isto porque os fatores culturais e a estrutura 

social são forças significativas que afetam os cuidados e influenciam os padrões de saúde do 

cliente e demandam avaliação e intervenção de enfermagem adequada (GUALDA e HOGA, 

1992). 

O aspecto “Grau de dependência/Autocuidado” fundamenta-se nas Teorias de Wanda 

Horta e Dorothea Orem, que desenvolveram, respectivamente, as Teorias das Necessidades 

Humanas Básicas e do Autocuidado. Na abordagem das situações-problema para 

levantamentos dos problemas do cliente, é indispensável a determinação do grau de 

dependência e as necessidades do cliente para identificação de seus diagnósticos e para os 

cuidados a serem estabelecidos. Pelo grau de dependência que um cliente manifesta, é 

possível identificar as demandas de autocuidado (HORTA, 1979). Para Horta (1979), então, 

cabe ao enfermeiro assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de 
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torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado; de 

recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais. E a menção 

do autocuidado nas situações e sua avaliação se faz necessária, visto que permite o 

planejamento da assistência de enfermagem de acordo com as atividades que o indivíduo é 

capaz de executar em seu próprio benefício (OREM, 1993). 

Para o aspecto do roteiro “Descrição do cenário (ambiente) no contexto das 

situações-problema”, cita-se a Teoria Ambientalista desenvolvida por Florence Nightingale, 

na qual se destacam condições externas que afetam a vida e o desenvolvimento da pessoa, 

quais sejam: ventilação, o ar, a água (limpos), o calor, os odores, os barulhos, a limpeza e a 

iluminação. A comunicação também deve ser considerada nas situações, já que para Florence 

esta fornecia condições de avaliar o estado afetivo do cliente e obter as queixas dele 

(GEORGE, 1993). 

Em relação ao aspecto “Interação/adaptação ao ambiente”, referencia-se a teoria de 

Enfermagem do Modelo de Adaptação de Roy, que considera a pessoa como um sistema 

aberto e adaptativo interagindo constantemente com estímulos do ambiente, tanto externo 

como interno. Tais estímulos ativam mecanismos de enfrentamento do indivíduo que 

representam maneiras para responder ao ambiente em constante mudança. Tanto os estímulos 

do ambiente quanto os mecanismos de enfrentamento do cliente – necessidades fisiológicas, 

relações entre as pessoas, padrões de crenças, valores e emoções – podem ser extraídos do 

roteiro desta pesquisa (ROY, ANDREWS, 1999).  

O Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção na Família auxiliou na apresentação 

do aspecto “Contexto familiar” do roteiro para construção de situações-problema. Este 

modelo contempla uma estrutura multidimensional com categorias referentes aos aspectos 

estrutural, de desenvolvimento e funcional, possibilitando obter uma visão ampliada das 

relações significativas, das redes de apoio familiar, dos laços, dos conflitos e da comunicação. 

Por apresentar estes componentes, seu uso pode facilitar o docente na construção de 

situações-problema (WRIGHT e LEAHEY, 2002). 

Com detida atenção ao propósito de estruturar as situações-problema com conteúdo 

conexo e coerente, os aspectos do roteiro se apresentaram de forma que estejam interligados, 

podendo representar causas e efeitos uns dos outros no planejamento de uma situação. O 

esquema (Figura 4) abaixo representa as relações sugeridas para se elaborar situações-

problema: 
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Figura 4- Representação esquemática dos aspectos do roteiro para construção de 

situações-problema de cliente com ferida neoplásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ilustração alusiva ao roteiro (Figura 4), por suposto, o aspecto 

“Identificação/dados” pode estar relacionado à “História da doença atual” e esta, concernente 

ao “Estado mental/emocional”; quando, por exemplo, o enfermeiro aborda uma situação-

problema em que um cliente jovem, militar, mergulhador da marinha condecorado é 

submetido à amputação transfemoral por osteossarcoma (tumor ósseo maligno) de 

extremidade distal do fêmur com exteriorização do tumor para o tecido cutâneo, provocando 

ferida neoplásica em região coxofemoral. O cliente desenvolveu, com isso, depressão, 

distúrbio da autoimagem, isolamento social, sensação de medo e desesperança, em 

decorrência de ter sido reformado pelas forças armadas após sua doença incapacitante.  

É possível, também, que problemas de “Relacionamento enfermeiro-cliente” estejam 

associados aos aspectos do “Contexto social/cultural/espiritual” do cliente; quando, por 

 

 

 

 

Fonte – Representação esquemática elaborada pela autora. 
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exemplo, descreve-se um conflito causado pela recusa de uma cliente, que tem o 

protestantismo como religião, de ter o cuidado de sua ferida neoplásica de mama realizado por 

um enfermeiro que usa, embora com descrição e sem manifestar preferência religiosa ao 

cliente, apetrechos da religião espírita. 

Pode-se citar mais aspectos que se encadeiam: os sinais e sintomas da doença, 

evidenciados pelo enfermeiro ao realizar o “Exame físico” ou pelas “Queixas” do cliente, 

podem ser causados por elementos da “HPP/HDA” ou pelo uso de “Substâncias 

tóxicas/medicamentos” ou por distúrbios no “Estado mental/emocional”. 

O “Cuidado de Enfermagem” apontado no esquema (Figura 4), com efeito, permeia e 

tem inserção em todos os aspectos de uma situação-problema. Cada problema e qualquer 

dimensão afetada deve ter a atenção do enfermeiro sempre com o mesmo propósito: o 

cuidado. Como posto por Carvalho (2004, p.809): “Na enfermagem, o cuidado do paciente é 

central, é a suposição primeira e última a justificar a presença da enfermeira, no âmbito da 

arte de enfermagem” e “esfera de capital importância em todas as dimensões da atuação 

profissional”. Ainda sobre o cuidado de enfermeiros, a mesma autora aponta como um dos 

princípios fundamentais o seguinte: 

 
Ações de cuidar incluem o toque – sensibilidade e sensualidade – para 

manter a integridade física e mental, os estímulos corporais, visuais e 

auditivos, e a disponibilidade da enfermagem para “querer cuidar”, “querer 

pensar”, “querer julgar” [a efetividade] do trabalho [de enfermagem] - e 

“saber intervir” com capacidade para compreender, para amar, para acreditar 

e para intuir, até quanto à implementação da terapêutica médica 

(CARVALHO, 2004, p.812). 

 

Também é imprescindível a menção aos “Registros de Enfermagem”, pois são 

essenciais para o processo do cuidar por possibilitar uma comunicação segura entre os 

profissionais de enfermagem e a equipe de saúde. Além disso, encontra-se nas prescrições 

medicamentosas e em prontuários e servem ainda a inúmeras finalidades relacionadas ao 

ensino, pesquisa, esclarecimento de processos éticos e judiciais, bem como para a avaliação 

da qualidade da assistência prestada (COFEN, 2015). 

Cabe acrescentar que, para se efetivar, de fato, o desempenho da função de 

enfermeiros, no que tange aos processos do cuidado, é capital a função gerencial enquanto 

recurso estratégico. 
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Sabendo que a finalidade “maior” do trabalho de enfermagem é o cuidar e que este se 

operacionaliza por diferentes processos de trabalho – o de assistência à saúde, que demanda 

recursos humanos e materiais; o de gerenciamento dessa assistência, o de ensino e o de 

investigação científica, fica claro a necessidade e importância da gerência em enfermagem 

como uma das dimensões deste cuidar (ALMEIDA e ROCHA, 1997). 

Para o desempenho da função gerencial na enfermagem, desenvolve-se: a gerência 

de unidade que consiste na previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais e 

humanos e das relações interpessoais para o funcionamento do serviço; e a gerência do 

cuidado que consiste no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação da assistência, 

passando pela delegação das atividades, supervisão e orientação da equipe (GRECO, 2004). 

Como posto, o processo de trabalho do enfermeiro gerente é amplo e complexo e 

deve atender às necessidades de sua unidade para que o objetivo final, o cuidado – que, nesta 

pesquisa, envolve a abordagem de situações-problema – seja feito de forma efetiva, eficiente e 

segura (GRECO, 2004). 

Retomando-se o plano de explicar a ligação entre os aspectos do roteiro, tem-se o 

seguinte: os resultados desta pesquisa demonstram que, na situação-problema descrita, os 

aspectos do roteiro estão devidamente interligados, conforme ilustrado no esquema (Figura 5) 

abaixo: 
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Figura 5- Representação esquemática dos aspectos do roteiro descritos na situação-

problema apresentada na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para justa compreensão do esquema (Figura 5), explicita-se que a cliente Anastásia é 

jovem, fumante, frentista, com história de HPV e vítima de violência sexual. Estabelecendo-

se relação entre os aspectos: seu câncer de Vulva pode ter decorrido de recidiva do HPV ou da 

exposição ao agente causador de doença maligna (diesel). O constrangimento que a cliente 

relata em relação ao ambiente que se encontra deve-se: à presença de acompanhantes do sexo 

masculino, principalmente quando é submetida a exames da região genital, somando a isto o 

fato de ter sofrido violência sexual na infância. A cliente queixa-se de desconforto e dor no 

local do tumor, que restringem sua mobilização e aumentam seu grau de dependência; como 

também sente fome, mas não se alimenta por dor ao evacuar. Sinais e sintomas estes 

associados à ferida neoplásica de vulva e também às condições do ambiente (quente e 

 

 Fonte – Representação esquemática elaborada pela autora. 



87 

 

abafado). O embotamento do humor, o desinteresse pelas relações interpessoais, as 

preocupações reprodutivas e com a autoimagem também decorrem da doença de base, como 

também são causadas pelo abandono do parceiro e pela cirurgia proposta. Em relação aos 

cuidados de enfermagem, como já posto anteriormente, parece ser melhor denominado como 

“processo de cuidar”, haja vista sua inserção a cada problema, a qualquer tempo e de forma 

contínua, sempre com o propósito de estabelecer ações de cuidar e ajudar os clientes e seus 

familiares. 
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Capítulo VI 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade das pessoas com ferida neoplásica e outros problemas de saúde instigam 

mudanças na forma de cuidar e, por isso, mudanças também no ensinar e aprender, o que 

demanda métodos ativos de aprendizagem e instrumentos didáticos que qualifiquem as 

tecnologias de ensino para uma formação crítica e reflexiva. 

Assim, este estudo trouxe, tanto aos enfermeiros quanto aos docentes, para além de 

um conhecimento verdadeiro, uma proposta para a organização de um conhecimento 

socialmente válido. 

Com o desenvolvimento da Metodologia de Resolução de Situações-Problema e 

valendo-se de seus “momentos significativos” e de suas etapas para discussão de situação-

problema em plano pedagógico, foi possível, nesta pesquisa, elaborar uma situação-problema 

de cliente com ferida neoplásica; identificar e apresentar os problemas “evidentes” e “não- 

evidentes” da cliente, à luz da Teoria de Abdellah sobre problemas de enfermagem; e, por 

conseguinte, discutir soluções de enfermagem para os problemas identificados. 

Outrossim, neste estudo, foi apresentado mais um recurso com potencial para 

aplicação na esfera de interesse e propósitos do ensino em Enfermagem: o roteiro para 

construção de situação-problema. Do entendimento da pesquisadora, este instrumento é 

deveras relevante por ser original e de pertinência quanto ao valor de utilidade por docentes 

que desejam usar ou reconhecem as metodologias ativas como estratégia de ensino-

aprendizagem produtora do conhecimento crítico-reflexivo e contextualizado. Este modelo de 

ensino, em termos de realidade, tem avançado para domínios que privilegiam a aprendizagem 

situacional e problematizadora, exigindo cada vez mais o desenvolvimento de competências 

do docente para utilizá-la, em plano de ensinar em Enfermagem. Então, este roteiro foi 

pensado como ferramenta facilitadora para a elaboração de situações-problema cuja natureza 

já é complexa e problemática, tanto na construção quanto na sua resolução; e a partir disso, 

viabilizar o emprego das metodologias de resolução de situações-problema. 

É oportuno destacar que, ao desenvolver o roteiro, preocupou-se em garantir a 

generalização do seu uso para que pudesse ser aplicável nas diversas especialidades da área da 

saúde, que tenham interesse em abordar situações-problema. Destarte, ao apresentar aspectos 
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aplicáveis a diferentes áreas da saúde, este instrumento permite, também, a construção de 

situações-problema com conteúdos interdisciplinares. Ou seja, é possível que uma mesma 

situação seja utilizada por docentes de disciplinas distintas e/ou em um trabalho conjunto. 

Por todas estas contribuições e com a devida consideração, a estratégia pedagógica 

para construção e resolução de situação-problema desenvolvida neste estudo, assim como o 

roteiro para construção de situações-problema, representa os produtos da pesquisa (Apêndice 

1 e Apêndice 2), que buscam contribuir para a linha “Formação Pedagógica” do Programa do 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da UFF. Teve-se como propósito, portanto, 

apresentar um material didático, referenciado em pesquisa, com potencial para aplicação 

prática por docentes e enfermeiros, e que pudesse ter inserção nos espaços de ensinar, 

pesquisar e cuidar.   

Nestes termos, para contribuir com avanços na formação do enfermeiro, esta 

pesquisa trouxe elementos didáticos que propõem um modo para não reproduzir as mesmas 

situações, questionamentos e respostas, bem como um meio para se dar a construção do 

conhecimento em um processo de ensino-aprendizagem problematizador e comprometido 

com problemas realísticos vivenciados pelos enfermeiros e clientes.  

Com os elementos pedagógicos apresentados nesta dissertação, privilegia-se a 

participação dos estudantes, estimulando a construção de perguntas problematizadoras em 

detrimento de fornecer as respostas prontas, bem como a lida com incertezas realísticas na 

prática do enfermeiro, e não somente soluções previstas fora da complexidade dos contextos 

sociais, estimulando as características criativas e inovadoras dos docentes, estudantes de 

enfermagem e enfermeiros que atuam com os clientes com ferida neoplásica. 

O enfermeiro pode inspirar-se nos resultados desta pesquisa para a resolução de 

situações-problema emergentes do seu campo de atuação para quaisquer especialidades, de 

modo que levante perguntas sobre uma determinada situação; identifique os problemas 

“evidentes” e “não-evidentes” do cliente; e trace soluções para os problemas encontrados, tal 

como foi feito neste estudo através da Metodologia de Resolução de Situações-Problema. 

Fazendo uso destes passos, é possível complexificar o raciocínio crítico-reflexivo e 

implementar ações bem contextualizadas e resolutivas. 

Ainda como contribuição para prática, o estudo apontou a possibilidade de aplicação 

do Processo de Enfermagem pelo enfermeiro como ferramenta para favorecer o cuidado. Isto 

é possível quando o profissional, tomando como base o método utilizado nesta pesquisa para 
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resolução de situações-problema, torna-se capaz de percorrer os caminhos de ação a serem 

seguidos em sua prática de assistir os clientes com feridas neoplásicas, de forma sistematizada 

e contextualizada. 

Através desta investigação, confirmou-se que a situação-problema apresentada nesta 

pesquisa, assim como quaisquer outras situações de enfermagem, é única; pois, ainda que haja 

outros clientes com o mesmo tipo de problema clínico – a ferida neoplásica – suas situações 

acabam por envolver necessidades de dimensões diferentes, de maior ou menor complexidade 

e ainda variam em relação ao “quem”, “onde”, “quando”, “há quanto tempo”, “como” e “em 

que contexto” ocorrem os problemas de cada cliente com ferida neoplásica. Por isso, deve ser 

abordada pelo enfermeiro sob diferentes ângulos de visão-reflexão, com esforços para 

identificar os problemas específicos de cada cliente, sejam “evidentes” ou “não-evidentes”, 

propor soluções e realizar as ações profissionais de atendimento aos clientes com feridas 

neoplásicas.   

Cumpre acrescentar que as limitações do estudo existiram pelo debruçar laborioso – 

estimulante e recompensador, vale dizer –, a respeito da problemática das situações de 

enfermagem e da necessidade de “objetivar a subjetividade” das propostas metodológicas da 

pesquisa. As referidas situações, sobretudo entendidas como complexas e de adversidades 

profusas, só puderam ser tratadas mediante continuados e dedicados exercícios de criatividade 

e reflexão sobre os aspectos que envolvem sua construção, assim como sua abordagem e 

resolução. Deste mesmo modo, tratou-se de apresentar uma estratégia pedagógica para 

construção e resolução de situações-problema, que reconhecidamente representa uma primeira 

experiência e, portanto, relevante para a realização de outras pesquisas pertinentes à temática.  

Nesta perspectiva, considera-se importante a elaboração de novos objetos de estudos 

visando ao aperfeiçoamento do tema e validação dos achados desta pesquisa.  

Ademais, espera-se que esta produção científica sirva para os propósitos da formação 

e prática de enfermagem, e os produtos possam ser aplicados nas instituições de ensino, nos 

cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem, nas atividades de educação continuada 

de unidades de saúde e também utilizados por enfermeiros nos seus processos assistenciais. 

Por último, mas não por fim, é indispensável expor a elevada contribuição do estudo 

para a produção de conhecimento da autora. Ao elaborar a situação-problema de cliente com 

ferida neoplásica e abordar os problemas de enfermagem identificados na situação, com base 

em uma estratégia pedagógica situacional e problematizadora, demonstrou-se a possibilidade 
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de aprimorar o exercício da criatividade, da observação atenta e crítica, do questionamento, da 

capacidade investigativa, da reflexão sobre as dimensões afetadas da cliente e do raciocínio 

para a resolução dos problemas, tal como foi exercitado pela autora. Sem isso, certamente, 

não haveria compreensão das questões dilemáticas ou identificação dos problemas 

“evidentes” e, principalmente, dos “não-evidentes”. Com efeito, isto proporciona maior 

confiança no agir e detida aquisição de fundamentos e reflexões teóricas ao docente, ao 

enfermeiro e ao estudante de enfermagem sobre as questões de sua prática de ensinar, 

pesquisar e cuidar de clientes com feridas neoplásicas. 
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APÊNDICE 1 

 

PRODUTO 1 

 

ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

Roteiro para construção de situações-problema 

 

Aspectos  

 

Justificativas e orientações pertinentes  

1. Nome Necessidade de identificação do sujeito envolvido 

mantendo-se o anonimato (codinome ou siglas). 

2. Idade Idade cronológica (numeral); faixa etária; ou fase da 

vida interferem no processo saúde-doença.  

Para os clientes com feridas neoplásicas, a idade 

influencia no nível de dependência, autonomia 

decisória e processo cicatricial. 

 

Em determinados tumores, a incidência aumenta 

com a idade, como, por exemplo, o câncer de pele, 

que comumente desenvolve feridas neoplásicas. 

 

3. Sexo Considerar que há processos patológicos mais 

incidentes e prevalentes em cada gênero. 

A incidência de câncer de pele, por exemplo, é mais 

frequente na população masculina do que na 

feminina (INCA, 2016). 

 

Considerar as patologias exclusivas de cada gênero. 

Há tumores, por exemplo, que evoluem com feridas 

neoplásicas que acomentem exclusivamente o sexo 

feminino (câncer de colo de útero, vulva e vagina) e  

outras, o sexo masculino (câncer de próstata e 

pênis). 

 

Considerar não só o gênero em sua perspectiva 

biológica, mas também as diferentes orientações 

sexuais e outros aspectos relacionados às questões 

de gênero e sexualidade nos processos de cuidar 

pertinentes à situação-problema. 

Por exemplo, um portador de ferida neoplásica pode 

sertir-se mais preservado quando é cuidado por um 

profissional com quem possui vínculo de confiança, 

sobretudo se a ferida localizar-se em região genital. 
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4. Estado civil Considerar as relações conjugais em suas múltiplas 

questões que podem estar presentes na situação-

problema, transcendendo o tema do estado civil 

presente apenas na lógica das classificações da 

Constituição Federal. 

 

As feridas neoplásicas de região genital (que nem 

sempre são de etiologia sexual transmissível), por 

exemplo, podem ser associadas pelo companheiro 

do cliente a relações extraconjugais, demandando 

orientações específicas a respeito da natureza da 

lesão. 

5. Etnia/cor  Algumas doenças são mais prevalentes em 

indivíduos de determinada etnia ou cor, por 

influência de características de ordem genética. 

 

Por exemplo, indivíduos de pele clara possuem um 

risco aumentado para o desenvolvimento do câncer 

de pele. 

E o câncer de próstata é 1,6 vezes mais comum em 

homens negros quando comparados aos homens 

broncos (INCA, 2016). 

 

6. Profissão/ ocupação  Considerar exposição a fatores de risco relacionados 

à profissão/ocupação do cliente. 

Considerar as doenças e terapêuticas instituídas que 

podem comprometer o desenvolvimento das 

atividades profissionais. 

 

As exposições ocupacionais para os tipos de câncer 

que apresentam maior incidência de feridas 

neoplásicas são, por exemplo: o amianto (pulmão, 

ovário ,cabeça e pescoço), o diesel (aparelho 

genitor-urinário e pulmão), o formaldeído (cabeça e 

pescoço), as poeiras de madeira e de couro (cabeça 

e pescoço), a sílica (pulmão), o benzopireno 

(pulmão), o níquel, o ferro/niquel/aço (aparelho 

genitor-urinário e pulmão), o radônio (pulmão), a 

radiação gama (pulmão, mama, bexiga e esôfago), a 

radiação solar (melanoma), níquel (pulmão, 

sinonasal), borracha (bexiga) e a ocupação de pintor 

(pulmão e bexiga) (OTERO, MELLO, 2016). 

 

 7. Substâncias tóxicas/medicamentos Considerar uso de drogas com a intenção de: afastar 

outros agravos, avaliar o de nível de consciência e a 

capacidade de autocuidado.  

 

Em relação a feridas, o uso de drogas lícitas que 

deprimem o sistema imunológico, como 

quimioterapia antineoplásica, antibioticoterapia, 

corticóides, o álcool e o tabaco e também as drogas 

ilícitas retardam o processo de cicatrização 
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(DEALEY, 2001). 

 

8. Diagnóstico médico Considerar a patologia que acomete ao cliente. 

 

Por exemplo, para a abordagem de enfermagem aos 

clientes com feridas neoplásicas é necessário 

conhecer o tipo e estágio do câncer que as 

originaram para que sejam propostos, 

implementados e avaliados os cuidados pertinentes 

às respostas manifestas pelo cliente relacionadas à 

patologia na situação-problema.  

9. História da doença Atual (HDA) Refere-se à descrição da evolução cronológica dos 

problemas do cliente (queixa principal), contendo 

informações do início, durabilidade, como 

progrediu e características das necessidades 

afetadas, sinais e sintomas do quadro patológico. 

 

Se o cliente apresenta mais de um problema, a HDA 

é informada para cada um dos problemas (PUC, 

2017). Isto para que sejam identificadas, com 

clareza, a origem, as causas e consequências de cada 

problema; e estabelecimento correto das soluções.  

10. História patológica pregressa Refere-se à descrição do estado geral de saúde do 

cliente, dados sobre doenças preexistentes ou 

comorbidades (associação de pelo menos duas 

patologias num mesmo cliente), que não necessitam, 

obrigatoriamente, estar relacionadas com a queixa 

principal, mas também são importantes para o 

entendimento dos problemas atuais. Elucidar se 

foram realizados tratamentos para as patologias 

pregressas. 

 

Considerar doenças da infância: sarampo, rubéola, 

parotidite, coqueluche, varicela, febre reumática etc, 

imunizações, doenças psiquiátricas, hospitalizações 

prévias, cirurgias realizadas, traumatismos, alergias, 

dieta e hábitos alimentares, padrão do sono, 

medicamentos de uso presente e passado, inclusive 

caseiros (nome, freqüência, tempo de uso, dose), 

relações sexuais, gestação, ciclo menstrual, e 

hábitos: padrões dietéticos; padrões de sono; prática 

de exercícios (PUC, 2017). Histórico de doenças na 

família.  

 

Considerar as informações que podem esclarecer o 

transcorrer dos problemas de saúde atuais ou 

justificá-los. 

 

11. Contexto familiar Considerar como família a(s) pessoa(s) 

significativa(s), não somente laço consangüíneo. É 

importante descrever a qualidade da relação afetiva 

e papel da família para o auto-cuidado do cliente. 
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Apontar como tal relação é percebida pelo cliente, e 

qual o significado (afetivo) do cliente para sua 

família. E outros componentes da realidade: a 

organização familiar, os limites de compreensão da 

situação e da doença, o impacto às atividades 

laborativas dos potenciais cuidadores, as condições 

habitacionais, a reação da família quando há na 

internação domiciliar e a renda familiar. Descrever 

o impacto da doença para a família, já que não raro 

é a privação da sociabilidade cotidiana, a 

segregação e a interrupção do curso normal da vida 

para o cliente e seus familiares, o que gera estresse, 

tensão e conflito (CARVALHO, 2008). 

 

Na construção de situações de clientes com feridas 

neoplásicas, por exemplo, algumas problemáticas 

vivenciadas pela família podem ser exploradas, tais 

como: dificuldade de aceitação e enfrentamento da 

doença, pelo estigma da terminalidade e o temor de 

tratamentos agressivos e mutilantes, ideia da 

eminência de sobrecarga emocional, preocupações, 

insegurança, medo e sentimento de impotência 

diante da evolução da doença e sofrimento do 

cliente; ocorrência de recusa de  responsabilidades 

junto ao cuidado por parte da família ou abandono 

do cliente por incapacidade desta de enfrentar os 

desafios impostos pela presença da doença. 

 

Não é incomum, também, o processo truncado de 

comunicação na família, em que se pretende 

“poupar” o cliente, não transmitindo-lhe as más 

notícias, em detrimento de informar o quê ele  

realmente deseja saber  

 

Nesta pesquisa, considera-se importante que o 

contexto familiar descrito em uma situação-

problema forneça elementos do Modelo 

denominado “Calgary”, quais sejam: a estrutura 

familiar (interna: quem compõe, quem mora na 

residência, as idades, as doenças, composição de 

gênero, orientação sexual; externa: parentela, 

vizinhos, profissionais de saúde, amigos; contexto: 

etnia, classe social, religião e espiritualidade, 

ambiente); o desenvolvimento (tarefas, vínculos, 

ciclos de desenvolvimento); aspectos funcionais 

(atividades de vida diária, comunicação, solução de 

problemas, papéis, influência e poder, crenças, 

alianças e uniões) (WRIGHT e LEAHEY, 2002). 

 

Isto porque cada um destes elementos se constitui 

de informações que, reunidos, têm a finalidade de 

entender e direcionar o cuidado junto a cada família.  
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Sabe-se, junto a Wright e Leahey  (2002), que o 

modo como os enfermeiros envolvem a família nos 

cuidados é determinante para melhorar a saúde das 

sociedades. A eficácia de cuidados de saúde é 

melhorada quando a ênfase é colocada sobre a 

família, e não apenas sobre o indivíduo. As famílias 

como um todo tem impacto no modo como os seus 

elementos resolvem os seus problemas de saúde e os 

eventos de saúde individual e os seus 

comportamentos de saúde afetam a família como 

um todo (WRIGHT e LEAHEY, 2002). 

 

12. Contexto social/cultural/espiritual Estes elementos são apresentados na Teoria 

Transcultural do Cuidado, na qual Leininger 

enfatiza que há diversidades no cuidado humano, 

com características que podem explicar e justificar a 

necessidade do cuidado transcultural de 

enfermagem, de forma que este se ajuste aos valores 

sócio-culturais do cliente, tais como: crenças, 

perspectiva e modo de vida, visão de mundo, 

situação econômica, linguagem e educação, religião, 

família ou grupo comunitário/social. Com base 

nisso, as decisões e ações de enfermagem podem 

tornar-se congruentes e benéficas para aqueles que 

são assistidos (LEININGER  apud GUALDA, 

HOGA, 1992).  

 

As situações que envolvem as dimensões social e 

cultural representam as relações do cliente com o 

mundo, bem como suas relações com as pessoas que 

os cercam. O contexto social e cultural pode dar 

destaque, por exemplo, à participação da família e 

às contribuições da sociedade para o 

desenvolvimento de suas habilidades, experiências, 

vivências, valores humanos e éticos e manutenção 

das relações humanas. O cliente pode, também, 

sentir-se acolhido socialmente, receber apoio afetivo 

e psicológico. 

 

Mas pode-se considerar também situações que 

provocam o isolamento social, que é definido como 

a falta de interação, contato ou comunicação social, 

identificado pelo distanciamento psicossocial ou 

físico do cliente de sua rede de apoio e 

relacionamentos. Este isolamento pode advir de 

dificuldades no âmbito psicológico e emocional, da 

redução de sua mobilidade, impedindo-lhe de 

locomover-se e interagir, da comunicação 

insatisfatória da família, principalmente quando esta 

oculta do cliente informações sobre o seu estado de 

saúde, da falta de confiança e insegurança; e do 
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desejo antecipatório de afastar-se das pessoas 

próximas, no intuito de poupar-lhes do sofrimento 

diante do adoecimento do cliente.  

 

Quando o cliente e sua família já enfrentam 

condições de vulnerabilidade social, podem 

vivenciar, com o processo de adoecimento, maiores 

dificuldades de acesso a bens materiais e serviços 

necessários à satisfação das suas necessidades de 

saúde, a ausência de proteção social e a falta de 

oportunidades e possibilidades de opção frente aos 

imprevistos da vida. Isto porque, o processo de 

adoecimento tem uma série de determinantes sociais 

relacionados às condições de vida do cliente e o 

enfrentamento à doença tem relação direta com os 

contextos socioeconômico e cultural em que vivem 

os clientes e seus familiares (BUCHER-

MALUSCHKE et al, 2014). 

 

Em relação a impactos relacionados às dimensões 

social e cultural dos clientes com feridas 

neoplásicas, deve-se considerar mudanças em sua 

vida, provocadas pela patologia. Estas mudanças 

incluem: os limites com que o paciente se depara; 

restrições na capacidade para as atividades 

familiares, profissionais e sociais; o afastamento dos 

familiares; a interferência no seu relacionamento 

interpessoal; a socialização prejudicada; que são 

causadas pelas modificações corporais e, 

consequentemente, da autoimagem e da autoestima; 

pela presença de odor fétido e aparência 

desagradável das feridas; pelos distúrbios 

psicológico e emocionais (raiva, sofrimento, 

depressão, culpa, estigma); pela sensação de apatia, 

desmotivação ou comodismo diante da vida; pela 

falta de confiança (em virtude dos “segredos” 

mantidos pela família); pelas alterações nas rotinas 

familiares; e pelo afastamento da família e amigos 

para ser hospitalizado. 

 

Em relação à dimensão espiritual, é importante 

descrever qual o seu significado e se é valorizada 

pelo cliente, no contexto de sua situação-problema.   

Espiritualidade pode ser definida como aquilo que 

traz sentido e propósito à vida das pessoas. 

Para os clientes com feridas neoplásicas, os aspectos 

espirituais podem estar ligados ao desejo de 

amenizar o sofrimento, a depressão, o isolamento, a 

desesperança, a inferioridade, o estresse, o medo da 

morte; e à busca por apoio para suportar a dor, às 

perspectivas de um futuro melhor e viver com maior 

qualidade de vida. Quando associada aos cuidados 
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paliativos, a presença da espiritualidade pode ajudar 

o cliente a abandonar o medo do julgamento de seus 

atos em vida (PERES et al, 2007).  

 

13. Descrição do cenário (ambiente) 

no contexto das situações-problema 

Considerar tipo de ambiente: hospitalar (enfermaria, 

terapia intensiva, emergência, salas de espera ou de 

exames), ambulatório ou domicílio; e suas 

características: ruídos, odores, privacidade, 

iluminação, temperatura, espaço físico, segurança, 

limpeza, conforto, rotina, uma vez que estes 

aspectos interferem diretamente nos processos de 

cuidar. 

 

A respeito deste tema, destaca-se a Teoria 

Ambientalista desenvolvida por Florence 

Nightingale, na segunda metade do século XIX, na 

qual se apresenta o meio ambiente como foco 

principal, interpretado como todas as condições e 

influências externas que afetam a vida e o 

desenvolvimento de um indivíduo, capazes de 

prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e a 

morte (Nightingale, 1989). Esta teórica acreditava 

que fornecer um ambiente adequado era o 

diferencial na recuperação dos clientes, cabendo ao 

enfermeiro o papel de equilibrar o meio ambiente, 

com o intuito de conservar a energia vital do 

paciente a fim de recuperar-se da doença, 

priorizando o fornecimento de um ambiente 

estimulador do desenvolvimento da saúde para o 

paciente (Nightingale, 1989). 

 

14. Interação/adaptação ao ambiente A adaptação do cliente ao ambiente consiste nas 

respostas ou no comportamento que manifesta 

frente às condições e circunstâncias do ambiente 

(ROY, ANDREWS, 1999). Tais relações podem 

compor as situações-problema das seguintes formas: 

Ponderar como se dá o relacionamento interpessoal 

cliente-acompanhante-profissionais. Para o cliente 

internado, é importante descrever a sua lida com 

outros clientes em sofrimento, em agitação 

psicomotora ou que manifestam muitos ruídos; bem 

como a adaptação do cliente com as rotinas 

hospitalares já pré-estabelecidas, tais como: o 

horário de dormir e da higiene corporal, a 

interrupção do sono para administração de 

medicamentos, a realização, por vezes, freqüente, de 

exames invasivos e dolorosos e o confinamento. Os 

clientes podem, ainda, ter a percepção de que há 

demora ou não atendimento das suas necessidades 

pela equipe de saúde. 

 

Em relação ao cliente com feridas neoplásicas que 
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se encontra internado, por exemplo, devem-se 

considerar as situações a que estão expostos neste 

ambiente: constrangimento e humilhação pelo odor 

fétido exalado e pela imagem corporal modificada, 

medo de procedimentos dolorosos e prolongados, 

convivência com outros clientes em cuidados 

paliativos ou em fim de vida, dor relacionada à 

realização dos curativos, medo da solidão e 

abandono.   

 

Tais problemas podem estar relacionados ao 

“ambiente psicológico” e ao “ambiente social”, que 

quando apresentam características negativas, 

segundo Florence Nightingale, podem resultar em 

estresse físico e emocional, afetando a saúde do 

cliente (GEORGE, 1993). 
 

O conceito de ambiente apresentado por Florence, 

como explicado no item anterior, vai de encontro ao 

que é entendido pela teórica Callista Roy, já que 

esta define  ambiente como “todas as condições, 

circunstâncias, influências que circundam e afetam 

o desenvolvimento e comportamento de pessoas e 

grupos” (ROY, ANDREWS, 1999). 
Além disto, Roy apresenta conceitos sobre os 

elementos: pessoa (cliente), ambiente, saúde e 

enfermagem, definindo seus inter-relacionamentos, 

por meio do Modelo de Adaptação de Roy, que 

constitui a base para a compreensão do indivíduo 

como ser capaz de se adaptar.  

 

Investigar a adaptação do cliente ao ambiente nas 

situações-problema é importante para que se 

determine o seu nível de adaptação (variação de 

estímulos que a pessoa pode tolerar e continuar 

mantendo respostas positivas). Assim, é possível 

que o enfermeiro, segundo Roy, manipule estes 

estímulos e condições do ambiente, a fim de 

promover respostas adaptativas (positivas) a 

experiências enfrentadas pelo cliente (GEORGE, 

1993). 

15. Queixas Considerar os enunciados que representam a 

percepção consciente do sofrimento por parte do 

cliente. 

 

A queixa é o manifesto subjetivo do cliente/familiar 

sobre seus próprios problemas (BARRETO, 2011). 

Então, considerar o registro fidedigno da linguagem 

utilizada por ele, para que seja mantida a 

subjetividade e uma melhor compreensão dos 

problemas exprimidos. 
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Queixas de clientes com feridas neoplásicas, por 

exemplo, podem advir de problemas relacionados a 

manifestações diversas de: sofrimento; dor; odor 

exalado; situação psicológica, emocional, espiritual, 

social e familiar; falta de conhecimento sobre a 

ferida; déficit de auto-cuidado e dificuldade para 

realização do curativo; complicações gerais 

associadas às terapêuticas empregadas ao câncer de 

base; abandono ou dificuldade na realização de 

atividades da vida diária (AVD) e de sua ocupação; 

angústia em relação ao retardo ou cessação do 

processo cicatricial que, comumente, ocorre com o 

avanço da doença maligna; com isto remete, 

também, ao cliente a aproximação da morte; baixa 

da autoestima, humilhação, constrangimento, 

isolamento social e sensação de enojamento de si, 

em função das mudanças provocadas na imagem do 

cliente, pela aparência desagradável e pela 

desfiguração corporal causada por suas feridas, 

principalmente se localizadas em regiões que as 

vestimentas não disfarçam e ficam mais expostas 

(FIRMINO, 2005b; POLETTI et al, 2002).  

16.Estado mental/emocional  

 

As repercussões no campo das emoções, psiquico e 

espiritual estão ligadas à reação do cliente/família 

frente ao diagnóstico e processo de adoecimento e 

em resposta aos problemas físicos desencadeados 

pela própria patologia.  

 

É importante, então, descrever as alterações 

emocionais que estejam vinculadas ao tipo de 

doença do cliente (aguda ou crônica, com caráter de 

estigmatização, tipo de prognóstico, 

transmissibilidade) e que correspondam aos seus 

sinais e sintomas manifestados (dor, distúrbio da 

autoimagem, implicações gastrointestinais e 

motoras, inapetência, afasia, entre outros). 

Considerar apoio familiar, aceitação do 

diagnóstico/tratamento (que tenham impacto para: 

as AVD e a sexualidade; perdas físicas e 

financeiras), e presença de doenças psiquiátricas 

prévias, os quais podem amenizar ou agravar a 

condição emocional e espiritual do cliente. 

 

As situações de clientes com feridas neoplásicas, 

devem ter descritos os problemas emocionais 

ligados a:  

- dor (causa medo, esgotamento, confusão, 

inquietação, desespero, sofrimento, angústia);  

- alteração negativa da imagem corporal, 

culminando em isolamento social (causa sensação 

de falha na apresentação pessoal, vergonha, solidão, 

depressão, raiva, baixa autoestima); 
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- odor fétido e sangramento (causa medo e 

ansiedade sobre o vazamento de sangue ou exsudato 

e de exalar mau cheiro, constrangimento, nojo, 

choque, revolta pela náusea e inapetência causadas 

pelo odor),   

- terminalidade (causa medo da morte, da separação 

de quem se ama, do desconhecido, da interrupção de 

planos e sonhos, desencadeamento de fantasias, 

inseguranças, angústias)  

- terapêutica e declínio da qualidade de vida (causa 

temor de tratamentos invasivos, agressivos, 

prolongados, dolorosos e mutilantes); 

- possível recidiva do câncer (causa raiva, 

desesperança, sensação de impotência) 

(WAIDMAN, 2011; SANTOS et al, 2017). 

17. Nível de consciência  Necessidade de descrever, pois apresenta 

parâmetros importantes sobre estado mental e 

funções cognitivas; e para se determinar as 

necessidades assistenciais de enfermagem para um 

cliente. Deve-se englobar uma descrição do estado 

de alerta e reação do paciente, em resposta a 

estímulos verbais e dolorosos. Quanto às respostas, 

o cliente pode estar orientado ou desorientado nas 

variáveis tempo, espaço e pessoa; e ainda pode estar 

acordado/vigil ou apresentar alterações: 

sonolência/letargia (consegue ser acordado com 

estímulos brandos); estupor/torpor (estado de 

sonolência mais profunda, precisa receber estímulos 

vigorosos e repetidos para despertar); coma 

(inconsciência, mesmo após qualquer estímulos) 

(ANDRADE et al, 2007). 

 

Para o cliente com feridas neoplásicas, é essencial 

descrever o nível de consciência para que sejam 

definidas sua capacidade de interação com o meio, 

de manifestação de suas queixas, na execução de 

seu auto-cuidado; e importante para determinação 

dos efeitos decorrentes de alterações no nível de 

consciência para vida diária e detecção de situações 

de riscos e prejuízos à saúde e à vida do cliente. 
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18. Exame físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerar, ao descrever o exame físico, 

informações que refletem ou estão associadas aos 

problemas do cliente. O registro deste 

procedimento, do mesmo modo que é executado, 

obedece a um sentido cefalocaudal, considerando 

dados sobre a impressão geral (aparência e 

comportamento e nível de consciência) que o cliente 

transmite ao enfermeiro, a integridade e a 

funcionalidade dos segmentos e sistemas do cliente 

(POTTER, PERRY, 2013). Estes segmentos e 

sistemas devem ser selecionados e incluídos na 

construção das situações-problema de acordo com a 

relevância para a temática a ser ensinada. É 

importante apontar uso de dispositivos invasivos 

(sondas, acessos vasculares). 

 

Para o cliente com feridas neoplásicas, por exemplo, 

é importante apresentar informações sobre sistemas 

acometidos pelo câncer de base ou metástases. E 

ainda, elementos relativos ao afeto e humor, sinais 

de sofrimento ou dor, mobilidade física, higiene, 

auto-cuidado, odor do corpo, pele, mucosas, peso.  

 

Características das feridas neoplásicas: 

Localização anatômica, estágio, extensão, volume, 

profundidade, formação de túneis e cistos, fístulas, 

bordas, aspecto do tecido do leito da ferida, 

sangramento, secreção, odor, dor, 

hipersensibilidade, pele circunjacente, presença de 

corpo estranho, grau de contaminação e sinais de 

infecção (BAJAY; ARAÚJO, 2006). 

19. Grau de dependência/Autocuidado O autocuidado foi definido pela teórica Dorothea 

Orem como a “prática de ações que os indivíduos 

iniciam e desempenham por si mesmos, para manter 

a vida, saúde e bem-estar” (OREM, 1993). Orem 

(1993) acreditava que o profissional de enfermagem 

juntamente com o cliente, deve identificar déficits 

de capacidade no atendimento das necessidades 

individuais de auto-cuidado, procurando 

desenvolver nestes indivíduos os potenciais já 

existentes para a prática do auto-cuidado. Desta 

forma, o profissional de Enfermagem identifica os 

déficits de competência em relação à demanda de 

auto-cuidado, faz pelo indivíduo aquilo que ele não 

pode fazer, ensina, orienta e promove o 

desenvolvimento das capacidades do indivíduo para 

que ele se torne independente da assistência de 

enfermagem assumindo seu auto-cuidado (OREM, 

1993). 

 

Para a Teórica de Enfermagem Wanda Horta, é 

indispensável a determinação do grau de 

dependência e as necessidades do cliente para 

identificação de seus diagnósticos e para os 
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cuidados a serem estabelecidos. Pelo grau de 

dependência que um cliente manifesta é possível 

identificar as demandas de autocuidado. Segundo 

Horta (1979), o grau de dependência pode ser total 

ou parcial. Na dependência total, a enfermagem 

realiza aquilo que o cliente não pode fazer por si 

mesmo; ajudar quando parcialmente impossibilitado 

de se autocuidar, orientar ou ensinar, supervisionar 

e encaminhar a outros profissionais/serviços 

(HORTA, 1979). 

 

Por isso, é importante ponderar o grau de 

dependência e a atual capacidade de autocuidado do 

cliente para que as propostas de cuidado sejam 

coerentes com tal capacidade. 

Para avaliar o grau de dependência, é necessário 

descrever, nas situações-problema, as condições do 

cliente capazes de interferir no seu autocuidado.  

 

Por exemplo, poderá estar alterado o autocuidado 

quando o cliente apresentar: cansaço, alterações 

respiratórias, dor, desmotivação, baixa auto-estima, 

humor deprimido, falta de rede de apoio. 

 

Além destes aspectos, o cliente com ferida 

neoplásica pode ter seu grau de dependência 

alterado em decorrência, por exemplo, dos 

tratamentos instituídos: amputações cirúrgicas 

(restringe a mobilidade e causa sensação de 

impotência), quimioterapias antineoplásicas (causa 

imunossupressão e fadiga), presença de dispositivos 

invasivos, que dificultam a movimentação 

(cateteres, sondas); como também fatores ligados à 

própria ferida: grande dimensão (impede a 

mobilidade), localização complexa e restritiva 

(região genital, membros inferiores ou que 

acomentem a visão e a capacidade de alimentação). 

 

20. Implicações relacionadas aos 

membros da equipe de Enfermagem/ 

Relacionamento enfermeiro-cliente/ 

Cuidados de Enfermagem 

Pode-se descrever também, o envolvimento do 

profissional de enfermagem na situação-problema 

do cliente. Como, por exemplo, a abordagem feita 

pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem ao 

cliente, ou ainda, mencionar determinada conduta, 

para que sejam avaliadas suas adequações no 

contexto da situação do cliente.  

 

21. Registro de Enfermagem Nas situações-problema pode-se apontar 

implicações éticas e legais (supostas negligências, 

erros de aprazamento ou administração de 

medicamentos, por exemplo) pela ausência ou 

falhas de registro.  
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A importância do registro ancora-se na legitimidade 

da sua função, que consiste em contemplar as 

informações sobre a assistência, permite a 

continuidade do planejamento dos cuidados de 

Enfermagem nas diferentes fases, inclusive para o 

planejamento assistencial da equipe 

multiprofissional, representa um documento legal de 

defesa dos seus profissionais e subsidia elementos 

para a pesquisa e informações nos âmbitos 

administrativo e clínico para a auditoria em 

Enfermagem (COFEN, 2015). 

 

    Fonte:. Quadro elaborado pela pesquisadora.  
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APÊNDICE 2 

 

PRODUTO 2 

 

ESTRATÉGIA PARA CONSTRUÇÃO E RESOLUÇÃO DE 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

ESTRATÉGIA PARA CONSTRUÇÃO E RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-

PROBLEMA 

Etapas Orientações pertinentes 

1ª – Construção da 

situação-problema 

de clientes 

 

- Devem ser constituídas de problemas ou possíveis problemas do 

mundo real da prática profissional do enfermeiro. Para isso, o ideal é 

empregar conteúdos autênticos, relevantes e representativos 

(ANQUILANTE, 2011). 

 

- Quanto ao conteúdo das situações desenvolvidas, incluir aspectos 

percebidos ou visualizados como “desvios” da ação profissional ou 

que “desvirtuam” a função do enfermeiro; pois estimula o estudante a 

observar possíveis erros profissionais nas situações e refletir sobre as 

resoluções pertinentes (CARVALHO, 2014, p.69). 

 

- Considerar conteúdos complexos construídos a partir da inspiração 

em eventos dilemáticos ou naqueles que se repetem com frequência 

no contexto da prática e da pedagogia de Enfermagem 

(CARVALHO, 2014).  

 

- Devem conter uma descrição neutra de um acontecimento ou 

conjunto de fenômenos que necessitam de explicação em termos de 

processo subjacente, princípios ou mecanismos (SCHMIDT, 1990, 

p.85) 

- Devem ser formuladas de uma situação tão concreta quanto 

possível.  

- Devem ter um grau de complexidade adaptado ao conhecimento 

prévio de cada estudante (SCHMIDT, 1990, p.85) 

- Considerar elementos que possam conferir às situações entornos 

ilustrativos contextualizados e circunstanciados (CARVALHO, 2014, 

p.67). 

 

- Redigir uma situação-problema conferindo-lhe uma lógica 

sequencial, como apresentada no roteiro (Apêndice 1), que contém 

categorias inspiradas nos passos de uma “admissão” de enfermagem 

e em um “histórico de enfermagem”, permitindo a obtenção de 
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informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre 

suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença 

(COFEN, 2009). 

 

- Elencar aspectos do roteiro (Apêndice 1) de acordo com sua 

pertinência e relevância no que tange ao cuidado de Enfermagem a 

clientela a ser abordada. 

2ª – Elaboração das 

perguntas 

problematizadoras 

baseadas na 

situação-problema  

- O objetivo destas perguntas é içar ou realçar os elementos 

relevantes das situações para a aprendizagem visando direcionar a 

estratégia de ensino para o caminho da problematização. 

 

- Devem conter elementos que estimulem o estudante à investigação 

da situação, em âmbito de apreciação crítico-reflexiva e oferecer-lhe 

oportunidades para o exercício do questionamento, julgamento, 

criatividade, assim como estimular-lhe à avaliação atenta, 

consciência crítica, com observação reflexiva da situação, para a 

identificação dos problemas dos clientes.  

 

- Na elaboração das perguntas problematizadoras, podem-se utilizar 

os seguintes termos, por exemplo:  

• “Quais aspectos podem estar associados a” 

• “Nesta situação, quais ações de Enfermagem poderiam prevenir ou 

retardar o progresso da doença”. 

• “Reflita sobre a relação entre”. 

• “Como a história do cliente pode ter contribuído para” 

• “Quais comportamentos/aspectos relacionados à cliente podem 

favorecer a / ou serem nocivos a”. 

• “De que formas o ambiente pode interferir no processo saúde-

doença e no cuidado de Enfermagem na situação”. 

• “Como os fatores emocionais, psicológicos e sociais podem 

influenciar na complexidade da situação da cliente?” 

• “Apontar e explicar propostas de ações para a abordagem adequada 

de enfermagem”. 

• “Contribua com sugestões de estratégias de cuidado de Enfermagem 

capazes de solucionar os problemas deste cliente”. 

3ª – Apresentação 

dos problemas da 

situação descrita 

 

- Os objetivos programados para esta etapa vão ao encontro àqueles 

relativos ao "diagnóstico de enfermagem”, que se trata de abordar, 

estudar ou analisar problemas específicos de forma organizada e 

sistemática. Para a enfermagem é, tão somente, a determinação da 

natureza e extensão dos problemas presentes nas situações de 

enfermagem, e que são configurados pelas próprias funções 

desempenhadas pelos enfermeiros (CARVALHO, 1972, p.118). 
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- Nesta etapa pode-se, então, respeitar um processo que comporta 

cinco elementos básicos da prática da enfermagem, a saber:  

• domínio de destrezas e habilidades técnicas relativas aos cuidados 

de enfermagem;  

• capacidade para observar e relatar sintomas e reações dos pacientes;  

• capacidade para interpretar problemas de enfermagem;  

• capacidade para analisar problemas de enfermagem e para 

selecionar os cursos de ação que servem à solução dos mesmos; e  

• articulação organizada entre os propósitos e os objetivos 

profissionais (CARVALHO, 1972, p.120). 

 

- Para a organização e apresentação dos problemas, pode-se tomar 

como referência, por exemplo, os “21 Problemas de Enfermagem de 

Abdellah” (Anexo 1).  Desta forma, é possível categorizar os 

problemas identificados nas situações descritas de acordo com o 

Grupo de Problemas de Abdellah, como seguem (ABDELLAH et al, 

1960):  

• Grupo 1 – Cuidados básicos de enfermagem para todos os clientes: 

Problemas de enfermagem 1, 2, 3, 4, e 17; 

• Grupo 2 – Normalidades e Distúrbios Fisiológicos: Problemas de 

enfermagem 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 

• Grupo 3 – Problemas emocionais e interpessoais: Problemas de 

enfermagem 12, 13, 14, 15, 16 e 18; 

•  Grupo 4 –  Problemas Sociais:  Problemas de enfermagem 19, 20 

e 21. 

4ª – Apresentação 

das soluções de 

Enfermagem para a 

situação-problema  

 

- Para cada problema identificado na etapa anterior devem ser 

coletados dados relevantes da situação-problema, a fim de traçar 

soluções contextualizadas e planejamento do cuidado de Enfermagem 

assertivo. 

 

- Nesta etapa, ocorre a abordagem de “solução de problemas”, que 

consiste em aplicar elementos básicos da prática de Enfermagem, 

como a observação, a comunicação e a interpretação das necessidades 

que compreendem desvios de saúde e constituem problemas de 

enfermagem, com a análise desses problemas e a seleção do curso de 

ação necessário (ABDELLAH et al, 1960). 

 

- Para a busca de soluções, podem ser utilizadas fontes científicas 

diversas que abordam a temática e baseadas no referencial teórico de 

Abdellah, que abrange as soluções e intervenções de Enfermagem. 

 

- A apresentação das soluções para os problemas subsidia, então, o 

“Planejamento das Intervenções para a Resolução dos Problemas 

Indentificados”, e também a “Execução das Intervenções” pelo 

enfermeiro (CARVALHO, 2006).  

    Fonte:. Quadro elaborado pela pesquisadora.  
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APÊNDICE 3 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

PERÍODO 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

ATIVIDADE 

 

2º SEM 

 

1º SEM 

 

2º SEM 

 

1º SEM 

 

2º SEM 

 

Elaboração do Projeto de 

Pesquisa 

 

X 

 

X 

 

 

  

Revisão de Literatura   

X 

 

X 

   

Abordagem  Metodológica   

 

 

X 

 

X 

  

Coleta de Dados    

X 

  

Análise parcial dos dados     

X 

 

 

Qualificação      

X 

 

 

Análise e Discussão  dos 

Resultados  

  

 

 

 

 

X 

 

 

Elaboração do Produto      

X 

 

X 

Defesa Final      

 

 

X 
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ANEXO 1 

 

APRESENTAÇÃO DOS 21 PROBLEMAS DE ENFERMAGEM 

TEORIA DE ABDELLAH. 

 

21 PROBLEMAS DE ENFERMAGEM DE ABDELLAH  

1. Manter boa higiene e conforto físico. 

2. Promover a atividade ideal: exercício, repouso e sono. 

3. Promover a segurança através da prevenção de acidentes, ferimentos ou outros 

traumatismos e através da prevenção da disseminação de infecção. 

4. Manter a mecânica do corpo e prevenir e corrigir as deformidades. 

5. Facilitar a manutenção de um suprimento de oxigênio para todas as células do corpo. 

6. Facilitar a manutenção da nutrição de todas as células do corpo. 

7. Facilitar a manutenção da eliminação. 

8. Facilitar a manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico. 

9. Reconhecer as reações fisiológicas do corpo às condições da doença – patológicas, 

fisiológicas e compensatórias. 

10. Facilitar a manutenção dos mecanismos  das funções reguladoras. 

11. Facilitar a manutenção da função sensorial. 

12. Identificar e aceitar as expressões positivas e negativas, os sentimentos e as reações. 

13. Identificar e aceitar o inter-relacionamento de emoções em doenças orgânicas. 

14. Facilitar a manutenção efetiva da comunicação verbal e não-verbal. 

15. Promover o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais produtivos. 

16. Facilitar o progresso em direção à obtenção de metas espirituais pessoais. 

17. Criar e/ou manter um ambiente terapêutico. 

18. Facilitar a conscientização de si mesmo como indivíduo com necessidades físicas, 

emocionais e de desenvolvimento variadas. 

19. Aceitar as metas ideais possíveis à luz das limitações físicas e emocionais. 

20. Usar os recursos comunitários como auxílio na resolução dos problemas que surgem com 

a doença. 

21. Compreender o papel dos problemas sociais como influentes no caso de doença. 

 

Fonte:  Abdellah  apud  George, J. B. et . Teorias de enfermagem: os fundamentos à prática Profissional. 

4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p.122. 


