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RESUMO 

 

Introdução: O exame físico compreende a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta, o 

olfato e o uso de alguns instrumentos e aparelhos simples. Logo, na prática assistencial de 

enfermagem, a descrição e observação das situações-problema de uma clientela específica sofrerão 

influencias em relação à prioridade e planejamento dos cuidados prestados pelo enfermeiro. Este 

estudo teve como objeto: O exame físico em clientes hematológicos a partir de uma abordagem 

situacional. Objetivos: Geral: Analisar o exame físico em um contexto situacional de clientes 

hematológicos na prática assistencial do enfermeiro. Específicos: Descrever uma situação problema de 

um cliente hematológico; Avaliar o exame físico do enfermeiro na situação problema de um cliente 

hematológico; Discutir o exame físico em uma perspectiva situacional como contribuição ao ensino de 

enfermagem e Construir um instrumento de ensino para realização do exame físico ao cliente 

hematológico a partir de situações problemas vivenciado na prática de enfermagem. Método: Trata-se 

de pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, cujo cenário foi um Instituto de 

Hematologia e Hemoterapia situado no município do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa 

foram dez enfermeiros atuantes no cuidado aos clientes hematológicos presentes nos setores de 

internação. Os dados da pesquisa foram obtidos através de uma entrevista com os participantes da 

pesquisa, onde foram realizadas perguntas referentes ao perfil profissional como ano de formação, 

tempo de atuação no cenário do estudo e existência de cursos de pós-graduação, experiência do exame 

físico durante a vida acadêmica e a realização do exame físico na prática diária, além das perguntas 

voltada a situação problema de um paciente. Os dados coletados foram transcritos e analisados sob a 

ótica da análise temática, através da elaboração das seguintes categorias: Problemas Evidentes, 

Problemas Não Evidentes e Ambiente.  Resultados: Identificamos que todos os enfermeiros realizam 

o exame físico durante a visita diária aos clientes. Além disso, citaram o sangramento como principal 

sinal de alarme nos clientes hematológicos, devido à complexidade fisiológica da doença. Relataram 

enquanto problemas na situação apresentada, as alterações fisiológicos definidas como problemas 

evidentes, porém deram mais ênfase aos problemas não evidentes, contemplados pela questão 

emocional, ambiental e de comunicação. Reconheceram o ambiente como um fator totalmente 

relacionado a uma assistência de saúde de qualidade, e que os problemas emocionais impactam na 

interação do cliente e enfermeiro. Conclusão: Com o desenvolvimento da Metodologia de Resolução 

de Situações-Problema e utilizando um referencial teórico de Vila de Carvalho, foi possível elaborar e 

discutir uma situação-problema construída. Diante dos problemas encontrados, puderam-se associar 

com os 21 problemas de enfermagem da teórica Faye Abdellah, identificando intervenções para as 

resoluções desses problemas. 

 

Palavras Chave: Enfermagem, Exame Físico, Hematologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Introduction: The physical examination includes inspection, palpation, percussion, auscultation, 

smell and the use of some simple instruments and devices. Thus, in the nursing care practice, the 

description and observation of the problem situations of a specific clientele will be influenced in 

relation to the priority and planning of the care provided by the nurse. The objective of this study was: 

Physical examination in hematological clients from a situational approach. Objectives: General: To 

analyze the physical examination in a situational context of haematological clients in the nurses' 

practice of care. Specific: Describe a problem situation of a hematological client; To evaluate the 

physical examination of the nurse in the problem situation of a hematological client; To discuss the 

physical examination in a situational perspective as a contribution to nursing education and To 

construct an educational instrument to perform the physical examination to the hematological client 

from situations experienced in nursing practice. Method: This is a descriptive and exploratory 

research with a qualitative approach, whose setting was an Hematology and Hemotherapy Institute 

located in the city of Rio de Janeiro. The research participants were ten nurses working in the care of 

hematological clients present in the hospitalization sectors. The research data were obtained through 

an interview with the participants of the research, where questions were asked regarding the 

professional profile as year of training, time of action in the study scenario and existence of 

postgraduate courses, physical examination experience during the academic life and the 

accomplishment of the physical examination in the daily practice, besides the questions facing the 

problem situation of a patient. The collected data were transcribed and analyzed from the perspective 

of the thematic analysis, through the elaboration of the following categories: Evident Problems, 

Problems Not Evident and Environment. Results: We identified that all nurses perform the physical 

examination during the daily visit to the clients. In addition, they cited bleeding as the main alarm 

signal in haematological clients due to the physiological complexity of the disease. They reported as 

problems in the presented situation, the physiological changes defined as evident problems, but they 

gave more emphasis to the not evident problems, contemplated by the emotional, environmental and 

communication issue. They recognized the environment as a factor fully related to quality health care, 

and that emotional problems impact on client and nurse interaction. Conclusion: With the 

development of the Problem-Solving Methodology and using a theoretical reference from Vila de 

Carvalho, it was possible to elaborate and discuss a problem situation constructed. Faced with the 

problems found, they were able to associate with the 21 nursing problems of the theoretical Faye 

Abdellah, identifying interventions for the resolution of these problems. 

 

Keywords: Nursing, Physical Exam, Hematology 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCAO  

 

1.1 - Contextualização da problemática 

O exame físico compreende a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta, o olfato e 

o uso de alguns instrumentos e aparelhos simples. Tais procedimentos dependem do 

desenvolvimento da coordenação psicomotora, bem como do desenvolvimento da 

sensibilidade do profissional no sentido de imaginar e sentir o cliente. Para tanto é 

fundamental um intenso treinamento prático em pessoas saudáveis ou não (PORTO, 2009). 

Segundo Barros (1996), o ensino do conteúdo sobre o exame físico exige 

conhecimentos integrados com as disciplinas de pré- requisito, como princípios de anatomia, 

fisiologia, patologia, biologia e microbiologia, e domínio dos métodos básicos necessários à 

realização desse exame. 

Sabe-se que são necessários para um adequado exame físico os seguintes elementos: 

local adequado, iluminação correta e posição do cliente. Esta posição poderá variar, sendo 

básica a posição de decúbito, a posição sentada e em pé. Além disso, para ser estudada, a 

parte examinada deve estar descoberta, sempre respeitando o pudor do cliente (PORTO, 

2009). 

O processo de aprendizado para realizar um exame físico requer a repetição e esforço 

em um ambiente clínico. Após o domínio das técnicas de avaliação física básicas, o 

examinador pode modelar o exame de triagem rotineiro para incluir as avaliações completas 

de determinados sistemas, inclusive as manobras especiais (SMELTZER, 2015). 

É de suma importância que os enfermeiros tenham uma abordagem ampliada quanto 

aos clientes e ao cuidado ofertado, direcionada não só aos problemas “evidentes”, como os 

sinais e sintomas, mas também àqueles “não evidentes” que abrangem aspectos mais abstratos 

como fatores emocionais e psicossociais que podem interferir na assistência e no tratamento. 

(ABDELLAH, 1960). O apoio e atenção são fundamentais na assistência prestada por 

enfermeiros durante a realização de procedimentos e nas orientações em relação à promoção 

da sua saúde e demais fatores que estejam associados à hospitalização. 

No que tange a avaliação de clientes com alterações hematológicas, esses apresentam 

agravos ao sistema imunológico que advêm tanto da própria patologia quanto do regime 

terapêutico. Logo, a atuação do enfermeiro deve visar à prevenção e a detecção precoce das 

complicações, pontos fundamentais da assistência com vistas a garantir a sobrevida do cliente.  
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As doenças hematológicas se expressam por alterações localizadas no sangue ou em 

tecidos formadores dele. Fisiologicamente, sabe-se que as alterações que a doença produz e o 

intenso protocolo de tratamento, traduzem em manifestações de sinais e sintomas 

debilitadoras ao cliente.  

Na grande maioria das patologias hematológicas, encontra-se um crescimento 

exagerado de células imaturas que deixam de funcionar como células normais. Diante disso, 

acontece um acumulo dessas células imaturas na medula, a qual prejudica o processo de 

hematopoese. Logo, esses clientes cursam com prejuízos nas funções das hemácias, plaquetas 

e leucócitos (POTTER, PERRY, 2014).  

A diminuição das hemácias acarreta anemia e fadiga aos clientes. Quando existe 

escassez de plaquetas, o doente apresenta riscos de sangramentos e a queda do número de 

leucócitos, também conhecida como leucopenia traz riscos maiores na aquisição de infecções.  

Sendo assim, o enfermeiro deve estar embasado em conhecimentos científicos que 

permitam a realização de um exame físico de qualidade. A identificação e correção de 

anormalidades no sistema fisiológico do cliente deve ser efetivada mediante a implementação 

dos cuidados desse profissional do cuidar. 

Ao realizar o cuidado a essa clientela, os enfermeiros devem implementar ações que  

permeiam a melhoria do estado fisiológico do cliente em questão, mantendo a mecânica do 

corpo, prevenindo e corrigindo as deformidades. Também é importante facilitar a manutenção 

de um suprimento de oxigênio para todas as células do corpo e reconhecer as reações 

fisiológicas do corpo às condições da doença, sendo elas patológicas, fisiológicas ou 

compensatórias. 

Além disso, devido à complexidade e gravidade do quadro de saúde, bem como todo o 

tratamento agressivo, os clientes de patologias hematológicas acumulam fatores de natureza 

emocional, sociológica e interpessoal, que são frequentemente percebidos de maneira 

incorreta ou não percebidos.  

Por outro lado, o enfermeiro para realizar um exame físico minucioso, precisa quebrar 

as possíveis barreiras existentes entre a comunicação e o toque, alcançando a confiança e o 

respeito, executando assim o procedimento que envolve não somente conhecimentos de 

anatomia e fisiologia, mas também percepções humanísticas que envolve o respeito, a 

atenção, a escuta qualificada, entre outros aspectos. É necessário que se promova um melhor 

relacionamento interpessoal com os clientes, gerando um sentimento de confiança entre o 

assistido e aquele que assiste. 
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Com isso, é fundamental que o enfermeiro consiga identificar e avaliar as 

necessidades específicas do cliente, considerando tantos os aspectos fisiopatológicos como os 

fatores culturais, religiosos, sociais e psicológicos.  

É necessário trabalhar com a integralidade do cliente, porém essa abordagem holística 

para o cuidado requer que os enfermeiros empreguem todo o seu repertório de conhecimentos 

e competências, inclusive o conhecimento das ciências sociais, em particular a psicologia, 

muito usada em clientes hematológicos que lidam com dor e sofrimento. 

Posto isso, é necessário uma aprendizagem relacionada ao cuidado baseado nas 

necessidades do cliente. Sabe-se que os enfermeiros têm dificuldades na identificação de 

problemas para estabelecer um plano de cuidados de enfermagem, principalmente, quando se 

trata das necessidades individuais de cada cliente, que envolvam todos os aspectos necessários 

para auxiliar na sua recuperação, principalmente aqueles voltados para a saúde emocional e 

psíquica. 

No caso da enfermagem – profissão em que fornece cuidados a clientes em diferentes 

graus de complexidade – é necessário estabelecer um plano de ensino para uma aprendizagem 

viva, que estimule o pensamento crítico-criativo. Assim, o uso das situações-problemas é 

citado como metodologia mais acertada para a formação de um novo perfil profissional já que 

ela serve de contexto ao desempenho das ações de enfermagem. Quando o trabalho da 

enfermagem é voltado para a compreensão de situações-problema do cliente, o objetivo 

principal é estimular a consciência crítica do profissional e, também, do estudante de 

enfermagem (QUELUCI, 2009). 

Diante do exposto, é necessário definir situação como a condição de situar-se ou localizar 

o cliente em determinada realidade espacial e temporal ou significar também a realidade 

contingente em que se define a posição ou estado do ser do cliente que se encontra disposto, 

determinado ou lançado em certa conjuntura (ABBAGNANO, 2000).  

A mudança no processo de ensino-aprendizagem é um trabalho complexo, pois busca 

a ruptura com os modelos de ensino tradicional. Sobral e Campos (2012) dizem que ao 

abandonar os métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos, em que professor fala e 

os alunos ouvem, o professor assume uma posição de facilitador no processo de aprendizado. 

Desta forma, há necessidade de fazer com que o aluno seja protagonista de sua aprendizagem, 

desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, bem como competências para 

relacionar esses conhecimentos ao que será visto no mundo real. 
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Ressalta-se a necessidade de aprofundamento nestas questões referentes ao ensino do 

exame físico na graduação em enfermagem e o envolvimento com situações problemas 

encontradas na prática diária do enfermeiro, a fim de contribuir para a construção da clínica 

de enfermagem.  

Também é necessário considerar sua especificidade e dimensão transdisciplinar, 

rompendo, desta forma, com o modelo hegemônico na saúde. Esta compreensão da saúde 

enfoca o sujeito de modo contextualizado, enfatiza o trabalho interdisciplinar e 

transdisciplinar, preconiza a relação entre a saúde e as condições biológicas, psicológicas, o 

contexto social e a produção de saberes e práticas. 

Diante do exposto, o estudo trouxe como: 

1.2 - Questões Norteadoras: 

 

- Como tem sido feito o exame físico realizado pelos enfermeiros nos clientes hematológicos 

hospitalizados?  

- Como realizar o exame físico nos clientes hematológicos hospitalizados a partir de uma 

abordagem situacional?  

1.3 - Objeto de Estudo 

 

- O exame físico realizado por enfermeiros em clientes hematológicos hospitalizados a partir 

de uma abordagem situacional. 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

-Analisar a visão dos enfermeiros acerca do exame físico realizado em um cliente 

hematológico hospitalizado diante de um contexto situacional.  

Objetivos Específicos: 

- Descrever uma situação problema de um cliente hematológico. 

- Avaliar a realização do exame físico pelo enfermeiro em um  cliente hematológico 

hospitalizado. 

- Discutir o exame físico em uma perspectiva situacional como contribuição ao ensino de 

enfermagem. 

- Elaborar um instrumento de ensino para realização do exame físico ao cliente hematológico 

a partir de situações problemas vivenciado na prática de enfermagem. 
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1.4 - Justificativa  

As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são as principais responsáveis 

pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se que, em 2008, 36 milhões dos 

óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com destaque para as doenças 

cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer (21%). Esse impacto afeta principalmente os 

países de baixo e médio desenvolvimentos, especialmente por mortes prematuras (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

A estimativa mundial mostra que, em 2012, ocorreram 14,1 milhões de casos novos de 

câncer e 8,2 milhões de óbitos. Houve um discreto predomínio do sexo masculino tanto na 

incidência (53%) quanto na mortalidade (57%) (FERLAY et al , 2013).  

Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de 

câncer, para cada ano. A distribuição da incidência por Região geográfica mostra que as 

Regiões Sul e Sudeste concentram 70% da ocorrência de casos novos; sendo que, na Região 

Sudeste, encontra-se quase a metade dessa incidência (BRASIL, 2017). 

Dentre as patologias encontradas com maior frequência em clientes hematológicos, 

podemos citar a anemia falciforme e a leucemia, enquadrada como uma doença onco-

hematológica. Ambas cursam com problemas de saúde que necessitam de cuidados de 

enfermagem mais específicos devido às diversidade de sintomas que as patologias 

apresentam. 

Em se tratando da Leucemia, no Brasil, estimam-se 5.940 casos novos de leucemia em 

homens e 4.860 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem 

a um risco estimado de 5,75 casos novos a cada 100 mil homens e 4,56 casos novos para cada 

100 mil mulheres (BRASIL, 2017). 

A leucemia é um tipo de câncer que ocorre no tecido que forma o sangue. A maioria 

das células do sangue se forma na medula óssea. Na leucemia, as células sanguíneas que não 

atingiram sua maturidade - células anormais - tornam-se câncer; essas células não funcionam 

de forma adequada, nem morrem, elas substituem as células sanguíneas saudáveis da medula 

óssea (HOWLADER et al., 2017). 

No que tange aos clientes com doença falciforme, essa é uma das doenças hereditárias 

mais comuns no mundo. No Brasil, devido à grande presença da afrodescendentes, que são 

uma das bases da população do país, a doença falciforme constitui um grupo de doenças e 

agravos relevantes. Por essa razão, foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da População Negra, do Ministério da Saúde, e está no regulamento do 



6 
 

 
 

Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, 

artigos 187 e 188 (BRASIL, 2013). 

O autor ainda traz que a doença falciforme é uma alteração genética caracterizada por 

um tipo de hemoglobina mutante designada como hemoglobina S (ou Hb S), que provoca a 

distorção dos eritrócitos, fazendo-os tomar a forma de “foice” ou “meia-lua”. Esses eritrócitos 

falcizados dificultam a circulação sanguínea, provocando vaso-oclusão e infarto na área 

afetada. Tais problemas produzem isquemia, dor, necrose e disfunções, bem como danos 

permanentes aos tecidos e órgãos, além da hemólise crônica. 

Para Brasil (2015), é no contexto de ambiente hospitalar que se identificam as crises 

vaso-oclusivas. Essas são intensamente dolorosas e necessitam de cuidados médicos e são 

responsáveis por grande número de internações anuais. A frequência dessas internações pode 

inviabilizar a vida escolar ou profissional e dependem muito da qualidade da assistência 

recebida, das condições emocionais e inserção socioeconômica da pessoa acometida. Entre 

2008 e 2010, a Região Sudeste registrou, no SIH/SUS, 14.032 internações de pessoas com 

doença falciforme. 

No nível hospitalar, ocorrem os atendimentos às intercorrências clínicas de urgências e 

de emergências. Por isso, esses serviços devem ter seus profissionais capacitados para o 

acolhimento às pessoas com Doença Falciforme, que muitas vezes deixam de receber 

cuidados disponíveis pela falta de familiaridade dos profissionais com a doença e pela 

inexistente conexão com os centros de referência. As crises álgicas e o priapismo precisam ser 

tratados com rigor. Para tanto, há que sensibilizar os profissionais das urgências e 

emergências a se prepararem para dar respostas que aliviem a angústia dessas pessoas que 

apresentarem essas ocorrências (BRASIL, 2015). 

Sendo assim, o autor ainda diz que as crises álgicas decorrentes da patologia podem 

ser bem resolvidas, quando se dispõe de profissionais qualificados. Capacitar os profissionais 

que prestam assistência a pacientes com doença falciforme constitui um dos grandes desafios 

dos gestores no SUS. É iniciativa que repercutirá, de modo expressivo, na qualidade de vida 

da população acometida pela doença, o que o torna da maior relevância na prevenção de 

agravamentos capazes de levar ao óbito. 

Para melhor compreender a importância do exame físico do enfermeiro no cliente 

hematológico hospitalizado foi realizada uma pesquisa bibliográfica buscando identificar as 

pesquisas realizadas na área de enfermagem, exame físico e hematologia. 
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Deste modo, no intuito de localizar as publicações científicas sobre a temática em foco, 

foi consultada a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) em Abril de 2018, com os seguintes 

critérios de inclusão: artigos que abordassem realização do exame físico em clientes 

hematológicos hospitalizados, publicadas em inglês, português ou espanhol. Como critérios 

de exclusão: trabalhos com recorte temporal de 05 anos (2013-2018). 

A pesquisa foi realizada com o cruzamento dos seguintes descritores: “enfermagem” 

AND “exame físico” AND “hematologia”. Todos os descritores foram encontrados na 

listagem dos descritores em Ciências da Saúde (DECS).  Porém, nesta pré-seleção, ao 

utilizarmos esses descritores juntos não obtivemos nenhum resultado, optou-se então por fazer 

a busca separadamente usando os descritores “enfermagem” AND “exame físico” e outra 

busca com “enfermagem” AND “hematologia”.  

Para a realização da primeira busca, utilizaram-se os descritores “enfermagem” AND 

“exame físico”. Foram encontrados 836 artigos no total. Após serem aplicados os critérios de 

exclusão, foram excluídos 652 estudos. Totalizou-se uma amostra de 184. Desses 184 artigos, 

foi selecionado o assunto principal “exame físico” que consta no site da BVS, restando 34 

artigos. 

Observou-se nesses 34 artigos que as pesquisas na área de enfermagem e exame físico 

estão sendo mais publicados no idioma inglês, tendo poucas publicações nacionais sobre o 

tema. Além disso, verificou-se que grande parte dos artigos versa sobre o ensino do exame 

físico. Houve uma precariedade da aplicabilidade do exame físico na prática profissional do 

enfermeiro.  

Das publicações nacionais encontradas, identificou-se uma maior aproximação com a 

temática do Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem, os 

quais não foram dados ênfase ao tema do exame físico. 

Na segunda busca, utilizaram-se os descritores “enfermagem” AND “hematologia”. 

Foram encontrados 168 artigos no total. Após serem aplicados os critérios de exclusão, foram 

excluídos 138 estudos. Totalizou-se uma amostra de 30 artigos.  

Percebeu-se que os artigos publicados na área de enfermagem e hematologia estão em 

grande numero voltados a atuação do enfermeiro em cuidados paliativos aos clientes 

hematológicos infantis e adultos. Além disso, encontrou-se a temática da Síndrome de 

Burnout em enfermeiros que prestam cuidados a essa clientela. 

Outros estudos mostraram a importância da enfermagem no cuidado e manipulação de 

cateteres venosos centrais, associando a uma diminuição no risco de infecções. O Processo de 
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Enfermagem, juntamente com a Sistematização da Assistência de Enfermagem associados a 

hematologia também foram encontrados nos artigos lidos. 

Diante do exposto e da identificação de escassez de estudos na área, este se justifica na 

medida em que tem por objetivo fortalecer o ensino e o conhecimento do enfermeiro na 

realização do exame físico em clientes hematológicos.  

 

1.5  - Relevância  

Através da observação e participação diária das atividades exercidas pela equipe de 

enfermagem junto aos clientes hospitalizados acometidos por doenças hematológicas, surgiu à 

necessidade de se propor uma abordagem mais ampla, planejada e sistematizada, através de 

um material de ensino baseado nas situações-problema e sua repercussão no cuidado ofertado, 

com enfoque no exame físico realizado pelos enfermeiros. 

O estudo é relevante, pois reforça a importância da abordagem situacional em clientes 

hematológicos hospitalizados. A assistência de enfermagem centrada no cliente facilita a 

compreensão das situações-problema, trazendo um enfoque mais abrangente em relação ao 

que ocorre quando são exclusivamente voltadas para as patologias e as causas da 

hospitalização.  

O exame físico representa um instrumento de grande valia para a assistência, uma vez que 

permite ao enfermeiro validar os achados da anamnese, identificar problemas, definir 

diagnóstico de enfermagem, planejar e implementar ações de enfermagem e acompanhar a 

evolução do cliente. Como etapa relevante, procura-se por anormalidades, sinais objetivos e 

verificáveis que possam conter informações sobre os problemas de saúde significativos para a 

identificação dos diagnósticos de enfermagem, subsídios essenciais para o planejamento da 

assistência. 

Com isso, a realização do exame físico de enfermagem é uma fase essencial da assistência 

sistematizada que deve ser executada de forma criteriosa pelos profissionais enfermeiros, 

visando uma atuação profissional científica. A identificação correta dos problemas 

apresentados pelos clientes, através de uma avaliação clínica cuidadosa, torna-se fundamental 

para o desenvolvimento das ações do enfermeiro. 

Sabe-se que os clientes hematológicos podem apresentar sinais e sintomas variados, 

decorrentes de alterações em diversos sistemas orgânicos. As modificações na crase 

sangüínea, presentes nos portadores de doença hematológica, geram distúrbios na oxigenação, 

coagulação e sistema de defesa do organismo, provocando muitas vezes fraqueza, debilidade 
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física, emagrecimento, febre, lesões ulcerativas de pele e mucosas, parestesias, dores, 

sangramentos e infecções. Sendo assim, a execução do exame físico pelo enfermeiro no 

cliente hematológico deve ser direcionada as peculiaridades do processo patológico. 

Além disso, em se tratando de aspectos emocionais e psicológicos, os portadores de 

doenças hematológicas estão propícios a apresentarem em algum momento de seu tratamento 

uma descompensação na saúde psíquica. Devido à importância do sangue na manutenção da 

fisiologia do corpo humano, qualquer alteração hematológica é geradora de medos e 

preocupações desses clientes. Sendo assim, a manutenção de um ambiente tranquilo e calmo, 

livre de agressões físicas ou de qualquer outro fator relacionado está intimamente ligado com 

o bem estar emocional do cliente, reduzindo suas tensões, estresse, ansiedade e todos os 

outros complicadores emocionais. 

No que tange às situações-problema, essas se caracterizam por recortes de um domínio 

complexo, cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. 

Também é fundamental ter em mente para quem a situação-problema está sendo apresentada, 

visto que ela supõe um enfrentamento e a resolução de um obstáculo previamente 

identificado. Deve ser constituída de abordagem inicial, levantamento de dados da ambiência 

e da clientela, diagnóstico da situação de saúde, planejamento e intervenções para a resolução 

de problemas, execução das intervenções e avaliação da ajuda prestada (QUELUCI; 

FIGUEIREDO, 2010). 

Vale acrescentar que as “situações-problema, em sua estrutura, envolvem: personagens; 

duração dos acontecimentos, espaço/ambiente (com transformações, novidades, 

transitoriedade, implicações, adaptações, incapacidades).  

A enfermagem tem o compromisso de contribuir para o aprimoramento das condições de 

viver e ser saudável, buscando melhor qualidade de vida para todos os indivíduos, através de 

orientações realizadas com embasamento científico. 

De acordo com Candiota et al (2015), a atividade da enfermagem, no campo da prática 

assistencial, deve estar comprometida com a qualidade da assistência, através de mecanismos 

que possibilitem a melhoria do cuidado prestado, direcionados a clientes e familiares, 

beneficiando-os através de apoio e orientação, principalmente em relação às mudanças em seu 

estilo de vida, buscando hábitos mais saudáveis. 

Mansur (2004) diz que o desenvolvimento de competências dos enfermeiros, nas 

múltiplas abordagens em relação ao cliente, pode diferir nas diversas áreas e situações de 

trabalho. O enfermeiro, dentro das suas atribuições, deve estar preparado para agir de forma a 
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enfrentar situações complexas, identificar problemas, analisar, priorizar e ter iniciativa na 

tomada de decisão em relação ao cliente.  

Além disso, o envolvimento do enfermeiro e sua equipe com os familiares são 

fundamentais para estabelecer relações de vínculo, confiança, respeito, segurança, apoio e 

atenção, e pode facilitar e contribuir nos processos de trabalho, na melhoria da assistência 

prestada e no atendimento ao cliente de forma integral. 

O enfermeiro, ao realizar a etapa de planejamento no Processo de Enfermagem, deve estar 

atento às situações-problema dos clientes, que podem se apresentar de formas e graus de 

complexidades distintos e que, necessariamente, não estão diretamente relacionadas à doença, 

podendo interferir na prática assistencial, no tratamento e na recuperação do cliente.  

Ainda assim, durante a avaliação do portador de doença hematológica, é fundamental que 

sejam considerados os vários aspectos envolvidos, a exemplo: alterações físicas, psicológicas, 

emocionais e comportamentais. A doença hematológica é na maioria dos casos crônica e 

provoca incapacidades variadas caracterizadas pelo declínio lento e progressivo da fisiologia 

normal. O portador de alterações hematológicas é um cliente que convive com o impacto das 

perdas tanto de natureza biológica, quanto psicológica e sociocultural. Podem advir conflitos 

emocionais significativos ligados a ameaças de alterações na imagem corporal e na 

autoimagem, perda de identidade, sentimentos de angústia, medo, depressão ou raiva, 

mudanças de papéis, isolamento social, dependência física e psicológica, dentre outros, que 

geram desequilíbrios e dificuldades de adaptações. 

Diante das peculiaridades expostas acerca do cliente hematológico, Carvalho (2006) diz 

que alguns estudos destacam que a metodologia de resolução de situações problema foi 

escolhida como a mais acertada para a consolidação do processo de aperfeiçoar um novo 

perfil profissional. Além de servir de ponto principal no processo ensino-aprendizagem, 

almeja-se que esta metodologia sirva de contexto ao desempenho das ações de enfermagem.  

Portanto, espera-se com a aplicação da metodologia de situações problema, um maior 

conhecimento do enfermeiro durante a realização do exame físico no cliente hematológico, 

identificando os potenciais problemas, planejando e implementando os cuidados necessários 

para a melhoria do estado de saúde do cliente. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 – O exame físico realizado pelo enfermeiro em clientes hematológicos hospitalizados. 

A capacidade de avaliar os clientes é uma das habilidades mais importantes da 

enfermagem. Em todos os ambientes que os enfermeiros interagem com clientes e lhes 

prestam cuidados, a obtenção de história de saúde completa e a utilização das habilidades de 

avaliação apropriadas são essenciais para a identificação dos seus problemas físicos e 

psicológicos (SMELTZER, et al 2015). 

Garcia e Nóbrega (2009) dizem que o processo de enfermagem representa o principal 

modelo metodológico para o desempenho sistemático da prática profissional, ou instrumento 

tecnológico de que se lança mão para favorecer o cuidado, para organizar as condições 

necessárias para a realização do cuidado e documentar a prática profissional. A conceituação 

e a aplicação do processo de enfermagem evoluíram para o reconhecimento de que, além 

daquele julgamento estritamente vinculado à doença e suas complicações, os agentes da 

enfermagem fazem outros tipos de julgamentos voltados aos cuidados prestados e agem com 

base nestes. 

Com isso, podemos dizer que o Processo de Enfermagem é um instrumento para 

orientação das ações de cuidado e auxilia o enfermeiro na percepção dos problemas de saúde 

dos indivíduos, planejando a implementação de suas ações e avaliação dos resultados. 

Baseando-se em questões legais, atualmente no Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) vigora a Resolução N° 358 de 2009 que norteia o Processo de Enfermagem, a fim 

de direcionar sua implementação tanto no âmbito público quanto no privado, utilizando-se 

cinco etapas: “histórico, diagnóstico, planejamento de enfermagem, implementação e 

avaliação”. A Sistematização da Assistência de Enfermagem é regulamentada pela lei da 

atividade do profissional de enfermagem, a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986 e é possível 

observar em seu artigo nº 11, alínea c, o seguinte imposto: “O enfermeiro exerce todas as 

atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente: planejamento, organização, 

coordenação e avaliação dos serviços de assistência em enfermagem” (COFEN, 2009). 

Diante disso, Puggina, Araújo e Silva (2013) mostraram em seu estudo que a aplicação 

sistematizada do processo de enfermagem (sistematização da assistência de enfermagem- 

SAE) prevê que a assistência seja pautada na avaliação do cliente, fornecendo dados 
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concretos para o estabelecimento de diagnósticos. Estes, por sua vez, possibilitam a adoção de 

metas assistenciais, as quais fornecem as bases para a seleção das intervenções mais 

adequadas para reverter ou amenizar a situação de desequilíbrio na qual o indivíduo se 

encontra.  

 Através do exposto, é possível identificar que a realização da SAE gera benefícios às 

três esferas envolvidas no cuidado: ao cliente, à instituição de saúde e à profissão. O benefício 

para o cliente está na qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem; para a 

instituição o benefício está na organização do processo de trabalho, que permite o uso de 

ferramentas que facilitam os controles internos, além de promover o alcance das metas de 

qualidade estabelecidas; já para a profissão, o benefício está na valorização da mesma, pois 

permite ao enfermeiro desenvolver seu potencial intelectual, tomar decisões assertivas e 

estabelecer parâmetros assistenciais (MENEZES, PRIEL, PEREIRA, 2011). 

Seguindo na lógica da Sistematização da Assistência de Enfermagem, temos que o 

exame físico e a anamnese fazem parte do histórico de enfermagem, primeira etapa e de 

fundamental importância no processo de enfermagem, onde a partir dele o enfermeiro traça os 

diagnósticos de enfermagem, e planeja sua assistência voltada para as necessidades do cliente. 

De acordo com Santos, Veiga e Andrade (2011), a anamnese é definida como a primeira 

fase do processo. Há quatro tipos de dados coletados nessa primeira fase do processo de 

enfermagem que são: dados subjetivos, objetivos, históricos e atuais. Estes podem ser obtidos, 

utilizando-se: a entrevista, a observação, o exame físico, os resultados de provas diagnósticas, 

a revisão de prontuário e a colaboração de outros profissionais. 

Já se referindo ao exame físico, esse consiste na revisão do corpo humano para a 

investigação de cada sistema corporal do cliente, por meio da inspeção, da palpação, da 

percussão, da ausculta, do olfato e do uso de alguns instrumentos e aparelhos, fornecendo 

informações objetivas sobre o corpo e permitindo que o enfermeiro faça julgamentos clínicos 

(POTTER, PERRY, 2014). 

O exame físico é imprescindível na prática profissional do enfermeiro, devendo ser 

realizado preferencialmente no sentido céfalo-caudal com uma revisão minuciosa de todos os 

segmentos e regiões corporais, utilizando os seguintes instrumentos: inspeção, palpação, 

percussão e ausculta. 

De acordo com Porto (2009), o exame físico pode ser divido em duas etapas: a 

primeira constitui o que se costuma designar como exame físico geral, somatoscopia ou 

ectoscopia. Através deles são obtidos dados gerais, independente dos vários sistemas 
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orgânicos ou segmentos corporais. Obtém-se com isso uma visão do cliente como um todo. A 

segunda etapa corresponde ao exame dos diferentes sistemas e aparelhos, com metodologia 

própria. 

Com isso, para uma realização eficaz do procedimento do exame físico, é necessário 

que o enfermeiro detenha conhecimentos científicos em anatomia, fisiologia e semiologia, 

sem os quais ele não conseguirá detectar plenamente os problemas identificados e que 

necessitam de sua intervenção.  

Potter e Perry (2014) dizem que a realização de entrevista para coleta de dados e de um 

exame físico pressupõe o domínio, pelos enfermeiros, das habilidades de comunicação, 

observação e de técnicas propedêuticas. É exatamente neste momento em que o cliente 

necessita de uma avaliação mais apurada e efetiva baseada nas suas queixas principais, que o 

enfermeiro necessita destas habilidades supracitadas. 

Logo, o contato proporcionado pelo exame físico permite conhecer o cliente, facilita a 

comunicação e o cuidado humanizado. Assim, a estimulação tátil tem efeitos profundos sobre 

o organismo, tanto fisiológicos quanto comportamentais. O toque é um aspecto da 

comunicação não-verbal, talvez a sua faceta mais importante para transmitir empatia e 

segurança (MONTAGU, 2002). 

Os enfermeiros têm muitas oportunidades de tocar o cliente de modo a transmitir 

expressões sentimentais que podem despertar reações agradáveis ou não, dependendo de sua 

cultura e valores. 

A atenção complexa ao cliente está presente em toda a interação com o enfermeiro, o 

que permite, durante o exame físico, a união da técnica semiológica e a parte tecnológica que 

são essenciais para o êxito do exame físico. 

Daolio (2008) diz que o corpo é um substrato vivo e desejante no qual agem 

multiformes modelagens culturais. Com efeito, através dos sinais corporais, é possível 

perceber características comuns a todo ser humano, de acordo com seu contexto geográfico e 

histórico, como expressões de alegria, tristeza, medo, surpresa, entre outros. No entanto, nas 

pessoas manifestam-se diferenciações anatômicas, fisiológicas e psíquicas, que as 

diferenciam, atribuindo-lhes especificidades. 

Logo, ao tocarmos uma pessoa, quebramos a barreira dos espaços impostos por ela, há 

uma exposição, uma vulnerabilidade. No entanto, o trabalho do enfermeiro é ético e 

terapêutico, não visa tornar as pessoas vulneráveis no intuito de constrangê-las, mas para que, 
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o relacionamento dinâmico enfermeiro-cliente tenha finalidade terapêutica (ORLANDO, 

2004). 

Portanto, o profissional que realiza o exame físico não deve ser mero executor da 

técnica ou cumpridor de tarefas. É importante buscar uma relação interpessoal, na qual tem 

importância não só os conhecimentos do enfermeiro relativos à doença, como também 

aspectos humanísticos, éticos e sociais. 

Entrando no mérito do exame físico do cliente hematológico hospitalizado, a 

realização do mesmo é de suma importância, pois os doentes acometidos por essas patologias 

apresentam importante riscos de infecção e sangramento, bem como episódios de anemia, o 

que gera uma possibilidade de uma rápida instabilidade hemodinâmica. 

Segundo os autores, um traço comum nas doenças hematológicas é grande número de 

hospitalizações, seja pela baixa imunidade e pelo comprometimento sistêmico, ou para a 

realização do tratamento com o uso de quimioterapias. Normalmente, as alterações 

hematológicas suscetibilizam os clientes às complicações, como infecção, dor, lesões em 

mucosa oral, fadiga e desnutrição, as quais podem agravar seu quadro clínico e causar 

interferências em sua recuperação. (SOUZA; ESPIRITO SANTO; COSTA, 2012) 

Entre as alterações hematológicas comumente encontradas, destaca-se a anemia, que 

predispõe o cliente a fadiga, palidez, dispneia e taquicardia, além da trombocitopenia, que o 

suscetibiliza ao sangramento (principalmente quando o número de plaqueta é ≤ 20.000/mm3, 

potencializando o risco de hemorragia cerebral e gastrintestinal). A neutropenia reduz o 

número de leucócitos para menos de 1.500/mm3 e expõe o cliente ao risco de infecção, sendo 

valores iguais ou menores a 1.000/mm3 considerados, respectivamente, como neutropenia 

moderada e severa (BRASIL, 2008). 

Clientes com alterações hematológicas apresentam agravos ao sistema imunológico 

que advêm tanto da própria patologia quanto do regime terapêutico. Nesta fase crítica do 

tratamento, a atuação da equipe de enfermagem deverá visar à prevenção e a detecção precoce 

das complicações, pontos fundamentais da assistência com vistas a garantir a sobrevida do 

cliente. 

Os clientes hematológicos apresentam problemas específicos. Em faces destes, exige-

se um plano de cuidados próprios para este tipo de cliente. Dessa forma, cabe à enfermagem 

utilizar recursos possíveis de aprimorar a assistência prestada, com implementação de 

intervenções de enfermagem precisa que possibilite a melhoria da qualidade dos resultados 
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esperados. Portanto, é indispensável o preparo da enfermeira, bem como dos familiares que 

participam do processo de assistência ao portador de alterações hematológicas.  

A definição dos termos e dos diagnósticos mais comuns à prática clínica 

onco-hematológica consiste em uma contribuição importante à implantação 

da SAE. Ela é possível pela assistência direta ao cliente por meio da 

execução das cinco fases metodológicas do processo de Enfermagem, a 

saber: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação.(COFEN, 2009) 

O enfermeiro ao iniciar a realização do exame físico de um cliente hematológico deve-

se atentar as queixas verbalizadas pelo cliente. Diante da agressividade da patologia 

hematológica, bem como as formas de tratamento, é indispensável uma escuta qualificada em 

relação ao padrão de conforto e sono, eliminações intestinais e vesicais, bem como a aceitação 

da dieta.  

Seguindo como uma avaliação céfalo-caudal, é necessária uma observação das 

mucosas oculares e orais. Devido ao acometimento do sistema hematopoiético, esses clientes 

podem apresentar quadros anêmicos que podem ser identificados clinicamente através da 

avaliação das mucosas. Muitos doentes também cursam com uma fadiga intensa que na 

maioria das vezes estão relacionadas à anemia. 

Diante de algumas formas de tratamento como quimioterapias e radioterapias, além do 

uso de medicações agressivas ao trato gastrointestinal, os clientes hematológicos 

frequentemente são acometidos por mucosite de diferentes graus. Sendo assim, o enfermeiro 

deve ter um enfoque na avaliação da cavidade oral, realizando inspeções com frequências 

para propor as intervenções necessárias.  

Segundo Bonfim (2016), a mucosite se apresenta como lesões inflamatórias, 

inicialmente como eritemas evoluindo para lesões ulceradas pseudomembranosas, com 

sensibilidade que varia de um simples incômodo à dores intensas, de acordo com o grau de 

severidade. Esta enfermidade oral pode provocar uma piora no prognóstico do cliente, pois, 

aumenta o risco de infecções sistêmicas, agrava lesões bucais pré-existentes e dificulta a 

ingestão de alimentos, prejudicando a nutrição e a hidratação do cliente, podendo ser um fator 

que comprometa a terapia utilizada ou até indique a interrupção da mesma. 

Outro ponto que merece destaque na avaliação de cabeça e pescoço do cliente 

hematológico é a investigação de linfadenopatias cervicais. Devido ao enfraquecimento do 

sistema imunológico identificado nas patologias hematológicas, a infecção deve ser 

identificada e propostas medidas para evitar um pior prognóstico.  
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Dando seguimento ao exame físico realizado pelo enfermeiro no cliente hematológico 

hospitalizado, a abordagem a região torácica deverá ser realizada mediante inspeção do tórax, 

ausculta cardíaca e pulmonar, bem como percussão das regiões intercostais. Tais avaliações 

permitirão ao profissional avaliar o estado circulatório e ventilatório do cliente, sendo funções 

primordiais para a manutenção da vida. 

Além disso, a avaliação da dor torácica em clientes hematológicos é outro critério de 

importância em clientes hematológicos, principalmente nos acometidos por doença 

falciforme. Sabe-se que uma das complicações dessa doença é a Síndrome Torácica Aguda, 

que pode se desenvolver como um evento isolado ou durante o curso de uma crise álgida 

vásculo-oclusiva. A dor pleurítica é o sintoma predominante em adultos. Nas crianças 

pequenas, febre, tosse e taquipnéia são geralmente os únicos sinais e sintomas (BRASIL, 

2009). 

Ao realizar a investigação da região abdominal do cliente hematológico, o enfermeiro 

inspeciona o abdômen para identificar possíveis alterações como flacidez em excesso e 

distensões. A ausculta dos ruídos hidro aéreos também é de fundamental importância, pois 

permite identificar um funcionamento do sistema gastrointestinal, bem como a peristalse 

presente. A palpação da região permite identificar possíveis massas palpáveis, bem como a 

presença de fecalomas.  

Como já mencionado, o intenso protocolo de tratamento das doenças hematológicas 

cursam com efeitos colaterais deletérios. Àqueles mais encontrados nos clientes e associados 

às manifestações gastrointestinais são: anorexia, náuseas, constipação, vômitos, diarreias, 

entre outros. Sendo assim, cabe ao enfermeiro identificar anormalidades na execução do 

exame físico, e realizar intervenções de enfermagem que tenha por objetivo a melhora do 

estado de saúde do cliente.   

Além disso, outro cuidado de extrema importância é palpação de fígado e baço. Os 

portadores de doença falciforme podem evoluir com hepatomegalia e esplenomegalia devido 

ao agravamento da doença, e esses sinais de risco devem ser identificados rapidamente pelo 

enfermeiro. Compreender a doença, bem como dos fatores desencadeantes das crises 

dolorosas são de extrema relevância para subsidiar as ações de enfermagem, garantindo 

assim, a sobrevida do cliente. 

Com relação à crise do sequestro esplênico, os principais sinais clínicos constituem-se 

no aumento súbito do baço e na redução intensa da hemoglobina, podendo evoluir para 

choque hipovolêmico. Cabe ressaltar que o sequestro esplênico agudo é a segunda causa mais 
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comum de morte em crianças com Anemia Falciforme menores de cinco anos de idade. Esta 

crise pode ocorrer nos primeiros meses de idade, sendo menos frequente após os seis anos. A 

etiologia ainda é desconhecida, contudo, infecções virais parecem preceder à maioria dos 

episódios (BRASIL, 2009). 

Outro ponto que merece destaque são as eliminações intestinais e vesicais dos clientes 

portadores de doenças hematológicas. Essas devem ser observadas e associadas às queixas 

emitidas pelos clientes. Devido ao risco de sangramento existente mediante a agressão na 

medula óssea, pode-se encontrar quadros de melenas, hematoquezias e hematúrias. 

De acordo com Smeltzer (2015), o cuidado de clientes com alterações hematológicas pode 

ser bastante desafiador para as enfermeiras. Este desafio justifica-se tanto por estes 

apresentarem problemas sanguíneos consideráveis, a exemplo de pancitopenia, granulocitose 

e vários distúrbios hemorrágicos e de coagulação, como por exigirem um cuidado meticuloso 

no tratamento para evitar a deterioração e as complicações a ele inerentes.  

No momento do exame físico, é imprescindível que o enfermeiro perceba as sensações e 

emoções que acometem os clientes hospitalizados. O cliente hematológico frequentemente 

vivencia alterações no seu estado emocional e psicológico devido ao problema crônico que 

enfrenta, bem como inseguranças e medos relacionados ao seu estado de saúde. 

Logo, a exemplo de outros clientes, o portador de alterações hematológicas requer uma 

assistência de enfermagem especializada na qual a equipe também o veja nas dimensões bio-

psico-social. Desse modo, ele se transforma no centro de suas intervenções, com vistas à sua 

adaptação e ao autocuidado.  

Com o fim de atingir estes objetivos, torna-se evidente a necessidade de que os 

enfermeiros conheçam profundamente as características, os sinais e sintomas, tipos de 

tratamentos, efeitos colaterais e os cuidados de enfermagem que podem ser prestados, pois os 

enfermeiros, como membros da equipe de saúde, assumem função vital na recuperação do 

cliente (ROGERS, 2006). 

Portanto, para garantir a confiabilidade na assistência de enfermagem a clientes com 

distúrbios hematológicos, por meio de procedimentos seguros, baseados em ações as mais 

científicas possíveis, é imprescindível a realização de um exame físico de qualidade, com foco 

nos principais distúrbios acometidos por esses clientes. (BARROS; ANAMI; MORAES, 

2003). 

Por isso, é importante que a Enfermagem tenha conhecimento dessas particularidades e as 

identifique como foco clínico de sua atenção, além de avaliar as respostas desses sujeitos a 
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situação vivenciada. A implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

com adequados recursos humanos em Enfermagem, mudança nos modelos assistenciais, 

investimento em treinamento de modelos teóricos para a sistematização, além do 

compromisso e da adesão dos profissionais, surge nesse cenário como um desafio a ser 

superado (SILVA; MOREIRA, 2010). 
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 – Faye Abdellah e os problemas evidentes e não evidentes de Enfermagem. 

Faye Glen Abdellah foi uma enfermeira que desenvolveu a primeira classificação 

relevante para a prática de enfermagem, elaborada nos Estados Unidos em 1960. Seu 

propósito maior aliava-se ao diagnóstico dos problemas dos clientes e sua coerência com o 

ensino de enfermagem, visto que nutria como desejo promover uma forma abrangente de 

cuidados de enfermagem, sendo esta centrada no cliente, em suas famílias e voltada para a 

sociedade.  

Em 1960, Abdellah relacionou 21 (vinte e um) problemas de enfermagem e seus 

princípios básicos, os quais acreditava que serviriam como uma base de conhecimento para a 

enfermagem. Ao longo de sua carreira, ela apoiou fortemente a ideia de que a pesquisa em 

enfermagem seria o fator-chave para ajudar a enfermagem a emergir como uma verdadeira 

profissão.  

De acordo com a enfermeira, os problemas de enfermagem correspondem a um 

processo que comporta elementos básicos da prática, a saber:  

• Domínio de destrezas e habilidades técnicas nos cuidados de enfermagem; 

• Capacidade para observar e relatar sintomas e reações dos clientes; 

• Capacidade para interpretar os problemas de enfermagem; 

• Capacidade para analisar problemas de enfermagem e para selecionar os cursos de 

ação que servem à solução dos mesmos;  

• Articulação organizada entre os propósitos e os objetivos profissionais.  

 

 

Estes elementos são fundamentais na identificação dos problemas de enfermagem 

acerca do cliente hospitalizado, estando quase sempre, relacionados à complexidade de 

situações-problema. 
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Segue abaixo os problemas de Enfermagem descrito pela teórica Faye Abdellah: 

 
1) Manter boa higiene e conforto físico;  
2) Promover atividades, exercícios, sono e repouso;  
3) Promover segurança através da prevenção de acidentes, danos ou traumas, através 
da prevenção de infecções;  
4) Manter mecânica corporal e corrigir deformidades (manter posição adequada ao 
cliente acamado, utilizar técnicas adequadas para transporte e movimentação do 
cliente);  
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;  
10) Facilitar a manutenção de mecanismos e funções reguladoras (sinais vitais);  
11) Facilitar a manutenção da função sensorial;  
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;  
16) Facilitar progresso para alcançar objetivos espirituais da pessoa;  
17) Criar e/ou manter um ambiente terapêutico;  
18) Conscientizar-se que o cliente é um indivíduo que possui necessidades físicas, 
emocionais e intelectuais; 
19) Aceitar os melhores objetivos possíveis à luz de limitações físicas e emocionais;  
20) Utilizar os recursos da comunidade como uma ajuda na solução de problemas 
oriundos da doença;  
21) Compreender o papel dos problemas sociais como fatores que influenciam no 
aparecimento (causa, origem) da doença. 
 

 

Assim, a teórica Faye Abdellah classifica os principais problemas de enfermagem, alguns 

como evidentes e outros não evidentes, e afirma que o desenvolvimento das ações de 

enfermagem consiste na resolução desses problemas. 

De acordo com Abdellah, os problemas de enfermagem evidentes (overt nursing problem) 

condizem com condições enfrentadas pelo cliente e família, e nas quais a enfermeira pode 

assisti-los, ou ajudá-los, mediante o desempenho de suas funções profissionais (por exemplo: 

um cliente constipado, apresentando abdômen distendido com dor a palpação requer cuidado 

pela enfermeira para promover uma melhora na motilidade gastrointestinal). Mas não é só 

isto. Um problema de enfermagem não evidente (covert nursing problem) confere com uma 

condição oculta, escondida, encoberta, mas enfrentada pelo cliente, às vezes sentida pela 

família, e em face da qual a enfermeira pode assisti-los ao desempenhar suas funções 
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profissionais (por exemplo: um indivíduo com comunicação verbal prejudicada relacionado a 

distúrbios emocionais). 

 

Sendo assim, a autora cita que: 
 

 

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, 1960).  

 

Com isso, tendo em vista o fato de as situações dos clientes envolverem problemas de 

enfermagem evidentes e não evidentes, a enfermeira deverá estar preparada para identificar 

esses tipos de problemas para que se possa proceder à prática do diagnóstico de enfermagem. 

 

3.2 - O emprego de Situações-Problema no ensino de Enfermagem. 

 

Segundo Merhy (1998), as tecnologias podem ser classificadas segundo a 

característica de sua instrumentalidade no contexto da saúde. A tecnologia dura é representada 

pelos equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais. A 

tecnologia leve-dura envolve os saberes estruturados, ou seja, os princípios científicos que 

regem de certa maneira os equipamentos e seu uso. Já a tecnologia leve remete à tecnologia 

das relações, de encontros de subjetividades, de produção de vínculo, autonomia e o 

acolhimento. Esta se relaciona com o saber que as pessoas adquirem e se apropriam no modo 

de pensar e atuar sobre a saúde. 

Durante o processo de ensino-aprendizagem do exame físico, são viáveis as junções 

dinâmicas entre as técnicas semiológicas, a subjetividade e os atravessamentos na clínica, 

desenvolvendo a tecnologia leve-dura. 

Sabe-se que a técnica – composta da tecnologia – é um “conjunto de processos de uma 

arte; a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo específico de determinada 

profissão”. No caso do exame físico de enfermagem, este envolve técnicas, manuais e 

instrumentais, que seguem embasamentos científicos, efetuadas por profissionais que 

construíram conceitos sobre este fazer, direcionado a pessoas (clientes) com necessidades 
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específicas, resultantes de um histórico de influências ambientais (FIGUEIREDO; VIANA, 

2006). 

Os desafios relacionados à educação para o século XXI nos remetem a uma 

preocupação, na qual o docente deve constantemente repensar, reavaliar e reconstruir sua 

prática pedagógica, refletindo, criticamente, acerca do processo educativo, tendo o educador e 

o educando um papel ativo (DELORS, 2003). 

Nessa nova sociedade que, continuamente, produz conhecimento, a escola que foi 

constituída quando o saber era um estoque, fundamentado na transmissão do saber e na 

memorização, deve ser transformada. Assim, pode-se afirmar que a escola deixou de ser o 

“lócus” privilegiado da educação em nossa sociedade, que está sendo ocupado pelos meios de 

comunicação em massa, pelas empresas, pelas tecnologias da informação. Por isso atualmente 

questiona-se o espaço escolar como o único possível para a difusão cultural e a incorporação 

do conhecimento social produzido (PERES, MEIRA, LEITE; 2004). 

Alguns estudos ressaltam a necessidade de aplicação metodológica para a resolução de 

problemas que surgem das situações dos clientes, e que sejam “compatíveis com a pragmática 

das funções de enfermagem e ampliação do papel profissional” (CARVALHO, 2006). 

De acordo com Queluci (2009), as situações de Enfermagem diferem, às vezes, quanto 

ao grau de complexidade, não apenas porque estão relacionadas com a sintomatologia do 

cliente, mas talvez pela soma das dificuldades na proporção de elementos presentes na trama 

do que ocorrem em torno deste. Esses elementos percebidos na experiência prática e que dão 

o sentido de problema à situação de enfermagem – entendida, também, como situação clínico-

assistencial é que envolve o cliente, com certo grau de complexidade. 

Além disso, percebe-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. 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. 
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Destas situações citadas, pode-se considerar que confere à Enfermagem o sentido de 

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

expressão “situação-problema” envolve muitos elementos, abrangem aspectos que 

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

momento da vida (CARVALHO, 2006). 

Na definição de Carvalho e Castro (1985), situações de enfermagem “(...) são o conjunto 

de circunstâncias da realidade espacial e temporal que afetam a saúde de indivíduos, grupos 

ou comunidades e em cuja esfera ocorre o encontro do enfermeiro com seu cliente”. Com 

isso, nota-se que as situações problema diferem, às vezes, quanto ao grau de complexidade 

não apenas porque são relacionadas com a sintomatologia do cliente, mas talvez pela soma 

das dificuldades na proporção de elementos presentes na trama do que ocorre em torno do 

cliente, elementos percebidos na experiência prática e que dão o sentido de problema à 

situação de enfermagem – entendida também como situação clínico-assistencial - que envolve 

o cliente, com certo grau de complexidade.  

 

De acordo com Carvalho (1973): 
 

[...] 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. 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.  

 
 

Logo, pode-se perceber que a concepção de situação-problema engloba fatores 

intrínsecos e extrínsecos na prática diária dos enfermeiros. A aplicação dessa metodologia 

auxilia nas decisões e intervenções de enfermagem, melhorando a realização dos cuidados na 

prática de enfermagem. 

Além disso, cada cliente tem sua especificidade em relação à sua doença e, apesar de 

terem o mesmo diagnóstico, podem caracterizar situações-problema distintas, as quais estão 

atreladas a diversos fatores de ordem pessoal ou emocional, bem como relacionadas ao 

ambiente, aos cuidados de enfermagem e às relações familiares e interpessoais. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. O principal 

objetivo da pesquisa descritiva é apresentar características de determinada população ou 

acontecimento, ou ainda a relação das variáveis descobertas. Este grupo compreende, 

também, a investigação da opinião de uma população. 

Trata-se de um estudo qualitativo que, segundo Ludke e André (1986), desenvolve-se 

em uma situação natural, rico em dados descritivos, com um plano aberto e flexível e 

focalizado na realidade de forma complexa e contextualizada. Assim, o objeto de pesquisa e 

o pesquisador estão naturalmente inseridos e são influenciados por um contexto social, visto 

que a pesquisa qualitativa acrescenta uma dimensão social ao conhecimento científico. 

Optou-se pela abordagem qualitativa na perspectiva de Minayo (2010). Para a autora a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Assim, a pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade numa relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação das relações sociais (MINAYO, 

2010). 

Segundo Neves (1996, p. 1), a abordagem metodológica qualitativa:  

compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância 

entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação.  

 

A pesquisa qualitativa conforme Neves (1996) é preocupada com o processo social e 

traz como contribuição para o trabalho, uma mesclagem entre as interpretações racionais e 

intuitivas sobre um assunto, permitindo uma melhor compreensão do fenômeno. O 

pesquisador pretende entender o seu objeto através da visão de diversos sujeitos com ele 

envolvidos, a partir da qual, constrói a sua própria interpretação. 
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4.2 Cenário do estudo 

O cenário consiste num setor de internação de um hospital centro de referência de 

doenças hematológicas do estado do Rio de Janeiro, que comporta a assistência para clientes 

com diagnósticos de leucemia, anemia falciforme, hemofilias, entre outros.  

 O hospital tem como áreas de atuação: 1) Assistência - Atendimento a clientes com 

doenças hematológicas, coagulopatas, hemoglobinopatas e hemopatias malignas; 2) Ensino -

 Programação permanente de atividades de treinamento e desenvolvimento em hematologia, 

hemoterapia e em áreas relacionadas com o aprimoramento das práticas de gestão em saúde; 

3) Pesquisa - A pesquisa institucional é realizada através de projetos internos e em parceria 

com instituições de renomado conhecimento científico e tecnológico.  

Além disto, é responsável pela Coordenação Técnica da HEMORREDE, isto é, 

conjunto de Serviços de Hemoterapia e Hematologia, organizados de forma hierarquizada e 

regionalizada. Faz parte desta rede a distribuição de sangue, componentes e derivados para 

Unidades de Saúde públicas ou que prestem atendimento ao SUS, cadastradas e licenciadas 

pela Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro. 

Cabe destacar que na instituição é feita todo o ciclo de doação do sangue, desde a 

triagem clínica, coleta e processamento dos hemocomponentes. Além disso, existem setores 

para consultas médicas e de enfermagem ambulatoriais, além de leitos de internação para 

pacientes já cadastrados. 

Os leitos de internação são distribuídos em três andares do hospital. Cada andar 

apresenta uma quantidade variável de leitos, tendo em torno de 60 leitos ao total. A unidade 

hospitalar apresenta alas infantis, unidade de cuidado intensivo, leitos de isolamentos, além 

dos demais leitos que não se enquadram nessas especificidades.  

O perfil de atendimento da equipe multiprofissional é voltado para os clientes onco 

hematológicos, coagulopatas e hemoglobinopatas. Na grande maioria, os leitos são ocupados 

por clientes acometidos por Leucemias, Linfomas e Doença Falciforme. Existem também, em 

menor proporção, internações de clientes portadores de alterações na cascata de coagulação 

do sangue, como os hemofílicos.  

Sendo assim, esses clientes que permanecem internados são assistidos por equipe 

médica, de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e assistentes sociais ao longo das 24 

horas da permanência. 
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4.3 Participantes da Pesquisa 

Foram convidados a participar da pesquisa dez enfermeiros atuantes no cuidado a 

clientes hematológicos presentes nos setores de internação, onde recebem assistência de 

enfermeiros ao longo das 24 horas. O recrutamento dos profissionais foi por meio de convite 

de forma oral, no qual foram apresentados os objetivos do estudo e o direito de escolha da 

participação da pesquisa, na leitura e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Como critérios de inclusão, foram selecionados enfermeiros atuantes no cuidado 

a clientes hematológicos inseridos nos setores de internação há mais de um ano. E como 

critérios de exclusão, enfermeiros que estavam de férias ou de licença médica. 

É importante frisar que o atendimento aos clientes internados é realizado por seis 

equipes que se revezam ao longo da semana, sendo cada plantão constituído por dois 

enfermeiros em cada andar com leitos de internação. 

Ressalta-se ainda que o quantitativo de dez enfermeiros participantes do estudo se 

deve aos profissionais atuantes no cuidado direto do cliente a qual foi elaborada a situação 

problema.  Dos doze enfermeiros atuantes no andar de internação cujo cliente da situação 

problema se encontrava, apenas dois não participaram do estudo por motivos de férias e 

afastamento por licença médica.  

 

4.4 Aspectos Éticos Legais 

A pesquisa com seres humanos envolve uma série de importantes considerações 

éticas, as quais visam garantir a integridade dos sujeitos envolvidos. Neste sentido, a garantia 

dos princípios da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça a todas as partes 

envolvidas, assim como os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos de pesquisa e ao Estado, devem ser assegurados (BRASIL, 2012). 

No caso desse estudo, as condutas dos pesquisadores foram norteadas pela Resolução 

nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde que propõem diretrizes e normas que 

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). O projeto de 

pesquisa foi encaminhado à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, órgão 

reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sendo aprovado com o número 

77748717.9.0000.5267. 

Sendo assim, todos os participantes da pesquisa foram convidados a manifestar de 

forma autônoma, consciente, livre e esclarecida à anuência junto ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que continha a justificativa e procedimento para 
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produção dos dados para a pesquisa, no qual a primeira via assinada ficará de posse com o 

pesquisador e a segunda com os envolvidos no estudo. 

Sobre a identidade dos participantes foi garantido o anonimato, através do uso de 

abreviaturas de Enfermeiros - ENF. Além disso, foi assegurada liberdade de desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento. 

 

4.5 Coleta de Dados 

 

4.5.1 Referencial Teórico Metodológico. 

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. 

Com isso, pelo propósito pedagógico que objetiva alcançar a prática de ensino baseada 

nas discussões das situações-problema em Enfermagem, foram descritas as etapas da 

estratégia pedagógica para resolução de situações-problema pela Professora Dr.ª 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.  
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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. 

4.5.2 Aplicação da metodologia de Situação Problema 

Os dados da pesquisa foram obtidos através da realização das etapas descritas a seguir 

e também presentes na figura 1.  

 

Etapa 1:  Apresentação da Situação Problema 

Para embasar a coleta de dados, foi descrita uma situação problema de um cliente 

presente no cenário de estudo para posterior discussão sobre o exame físico em uma 

perspectiva situacional. A apresentação da situação-problema do cliente hematológico foi 

possível devido à vivência do autor nos setores de internação, no qual prestava os cuidados de 

enfermagem e presenciava a efetivação de todo processo de enfermagem (APENDICE 1). 

A escolha do cliente em questão se deve a sua complexidade devido ao processo 

patológico da doença, bem como todo o sofrimento ao longo do tratamento. Além disso, foi 

possível identificar problemas de ordem não evidentes, como a comunicação, relacionamento 

interpessoal, autoestima e convívio social. Para auxiliar na elaboração da situação problema, 

além do contato prévio do cliente com o autor do estudo, foi utilizado informações do 
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prontuário do cliente, a fim de obter registros mais precisos sobre a sua situação de saúde, 

bem como o registro do atendimento multiprofissional. 

Convém informar que enfermeiros prestam cuidados ao cliente identificado por E.A.S. 

na situação problema, visto estarem alocados no mesmo setor da instituição. Devido aos 

problemas de saúde existentes, o cliente em questão passa por internações hospitalares 

frequentes, contribuindo para seus problemas conhecidos como não evidentes.  

 

Etapa 2: Leitura da situação problema e enquadramento diagnóstico 

A situação problema descrita foi lida individualmente com cada participante da 

pesquisa, com o objetivo de retirada de dúvidas e maiores esclarecimentos em relação ao que 

foi exposto. Nesse momento, os entrevistados listavam os problemas de enfermagem 

encontrados na situação,bem como as alterações identificadas no exame físico, associando a 

sua prática profissional e estimulando o pensamento para as intervenções necessárias para 

cada problema. 

Etapa 3 : Entrevistas com questões pedagógicas  

De acordo com a situação problema elaborada, foram criadas questões pedagógicas 

com o objetivo de auxiliar e fortalecer o pensamento dos participantes em relação aos 

possíveis diagnósticos e implementações pensadas durante a leitura da situação aplicada. 

As perguntas elaboradas pelo autor foram: 1)Você realiza o exame físico na sua 

prática diária? Em qual momento? ; 2) O que considera imprescindível no exame físico de um 

cliente hematológico?; 3) Quais os problemas presentes na situação descrita ?; 4) Quais 

fatores da prática assistencial podem interferir na realização do exame físico pelo 

enfermeiro?; 5) De que forma o ambiente, no qual o cliente encontra-se inserido, interfere no 

processo saúde-doença e no cuidado da Enfermagem?; 6) Como os fatores emocionais, 

psicológicos e sociais se relacionam com os demais problemas do cliente e/ou com situações 

vivenciadas na prática do cuidar do Enfermeiro? 

Sendo assim, após a leitura da situação problema, os participantes da pesquisa foram 

entrevistados através do instrumento encontrado no Apêndice 2. Sobre o perfil profissional, 

foram realizadas perguntas sobre o ano de formação, tempo de atuação no cenário do estudo e 

formação em cursos de pós-graduação, com o objetivo de caracterizar melhor os participantes 

do estudo. 
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Figura 1: Etapas da metodologia de situação problema e fases da coleta de dados. 

 

 

Etapa 4: Elaboração do Produto 

Após a leitura e interpretação das entrevistas, foi criado um instrumento de ensino para 

a realização do exame físico ao cliente hematológico, a partir da situação problema 

apresentada no estudo e mediante situações vivenciadas na prática de enfermagem, e que 

estão relacionadas com a execução do exame físico. Tal instrumento teve como objetivo 

contribuir com o aprendizado do enfermeiro, tornando-o melhor capacitado para realizar o 

exame físico nesses clientes, identificando as prioridades e facilitando a resolução dos 

problemas identificados. 

O instrumento se destina como produto do Mestrado Profissional, fato este que difere 

de Mestrado Acadêmico. Maiores detalhes a respeito do produto serão descritos no item 

“ELABORACAO DO PRODUTO”, após as considerações finais do estudo. 

 

 

 

 

3- Levantamento das questões pedagógicas 

4- Narração Final 

Respostas dos participantes sobre as perguntas 
problematizadoras elaboradas.

2 -Enquadramento diagnóstico da Problemática
Situacional

Leitura da situação problema e detecção dos 
problemas encontrados.

METODOLOGIA DA SITUAÇÃO PROBLEMA   X COLETA DE DADOS

1 -Narração inicial Construção da situação problema
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4.6 Análise e Interpretação dos dados 

As entrevistas foram realizadas individualmente e tiveram duração média de 10 

minutos, sendo gravadas mediante autorização dos participantes. Estas foram então 

transcritas, tomadas como fontes de documentos orais e os dados submetidos à Análise 

Temática. 

A análise dos dados foi orientada pela leitura geral do material e identificação das 

unidades temáticas. Os resultados foram dispostos descritivamente, em um primeiro nível e 

agrupados pelas temáticas identificadas como: 1)Problemas Evidentes e 2)Problemas Não 

evidentes. Por fim, a análise foi aprofundada e confrontada com a literatura visando à 

conformação das categorias. 

Segundo Bardin (2011), as categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos, como semânticos, sintáticos, léxicos ou expressivos. Os 

requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua homogeneidade, pertinência, 

objetividade, fidelidade e produtividade. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 

A partir da realização da Metodologia de Resolução de Situações Problema com os 

participantes do estudo e a realização da entrevista individual foi possível identificar os 

seguintes resultados: 

 

5.1 Caracterização dos Sujeitos 

 

A) Sexo 

 

     Gráfico 6 - Sexo dos participantes do estudo. 

 

Em relação ao sexo, encontramos uma participação majoritariamente de mulheres, 

com um número de 9 enfermeiras e 1 enfermeiro. A enfermagem tradicionalmente contribui 

para a feminilização da saúde e os dados da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (2016) 

confirmam que a equipe é predominantemente feminina, correspondendo a 85,1% da força de 

trabalho. A masculinização começou a ser visualizada de forma mais acentuada apenas após o 

ano de 2005.  
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B) Ano de Formação 

 

Gráfico 7 - Ano de formação dos participantes 

 

Percebeu-se que grande parte dos participantes concluiu a Graduação em Enfermagem 

após o ano de 2008. Os enfermeiros com formação mais recente se observa em número de 

dois e foram formados no ano de 2014. Logo, percebe-se que todos os participantes foram 

formados após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais que ocorreu no ano de 

2001, facilitando com isso a interação nas questões pedagógicas da situação problema. 

Após a leitura de uma pesquisa sobre avanços e desafios na Graduação em 

Enfermagem após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), percebeu-

se que as principais temáticas registraram avanços na busca de um processo formativo mais 

aderente às necessidades de saúde da população, voltado para: 

✓ Uma lógica interdisciplinar;  

✓ Adoção de metodologias ativas, tendo o aluno como sujeito do seu processo 

formativo;  

✓ Reorganização dos componentes curriculares;  

✓ Fortalecimento da articulação teoria/prática e a indissociabilidade 

pesquisa/ensino/extensão; a diversificação dos cenários de aprendizagem numa 

contínua aproximação do mundo do ensino com o mundo do trabalho;  

✓ Flexibilidade curricular com a adoção de medidas que contraponham a rigidez dos 

pré-requisitos e dos conteúdos obrigatórios;  

✓ Avaliação formativa voltada para as competências, traduzida no desempenho de 

habilidades, deixando de ser pontual, punitiva e discriminatória, para transformar-se 

num instrumento de acompanhamento de todo o processo ensino-aprendizagem;  
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✓ Terminalidade do curso garantindo a formação generalista, instrumentalizando o 

profissional a atuar em variados contextos, opondo-se à especialização precoce e 

evitando visões parciais da realidade (FERNANDES; REBOUÇAS, 2013).  

Além disso, Fernandes e Rebouças (2013) descrevem que o enfrentamento aos 

desafios encontrados na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais na Enfermagem 

versaram, fundamentalmente, em:  

 

- sair do pólo de ensino centrado no professor, para o pólo da aprendizagem centrada no 

aluno como sujeito do seu processo de formação; 

-enfatizar a predominância da formação sobre a informação; 

- sair da fragmentação do modelo disciplinar para a construção de um modelo integrado, 

onde o eixo da formação passa a ser a prática/trabalho/cuidado; 

- sair da teoria antecedendo a prática para a articulação teoria/prática; 

-romper com as barreiras institucionais que favorecem a rigidez curricular; 

-permitir a construção de modelos pedagógicos criativos e inovadores que busquem um 

processo formativo que expresse compromissos éticos e políticos com o exercício da 

cidadania e com qualidade de vida da população; 

- romper com o modelo de ensino voltado apenas para a absorção de conhecimento, para 

um modelo voltado para o aprender a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio 

lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas; 

- sair do pólo da rigidez dos pré-requisitos e conteúdos obrigatórios para o pólo do 

incremento da flexibilidade curricular; 

- romper com rigidez curricular que dificulta a incorporação de atividades 

complementares para a criação de mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 

adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes; 

- sair do pólo da avaliação somativa para o pólo do processo formativo, deixando de ser 

pontual, punitiva e discriminatória para ser uma avaliação que respeite a individualidade do 

aluno; 

-romper com a dicotomia ensino/pesquisa/extensão aprofundando a articulação da 

pesquisa com o ensino e a extensão, desenvolvendo a habilidade de produzir conhecimento 

próprio e inovador mediante a inserção em realidades concretas, ou seja, formação centrada 

na práxis. 
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C) Tempo de Atuação 

 

Gráfico 8 - Tempo de atuação dos participantes 

 

Observou-se que o recorte temporal de experiência dos enfermeiros varia de 3 a 10 

anos de atuação na área. Dos 10 participantes do estudo, 8 apresentam um tempo de 

experiência acima de 4 anos. Sendo assim, nota-se uma considerável experiência por parte dos 

enfermeiros atuantes no local do estudo. 

O gráfico nos permite observar que 9 dos participantes apresentam o tempo na instituição 

igual ao tempo de atuação na área hematológica. Diante disso, podemos compreender que 

esses enfermeiros não tiveram experiência anterior em assistência a clientes hematológicos, 

vindo a atuar na área de hematologia após a convocação de concurso publico nos anos de 

2011 e 2014. 

O enfermeiro de número 3 se destaca dos demais na visualização do gráfico, pois possui 

um menor tempo de atuação na área hematológica quando comparado ao tempo na instituição. 

Isso é possível, pois a partir do ingresso na instituição, foi alocado em setor com tarefas que 

se distanciam da assistência ao cliente hematológico em setores de internação. O mesmo 

presta cuidados diretos a clientes hematológicos há 1 ano. 
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D)  Títulos/ Áreas de Especialização 

 

 

Gráfico 9 - Especializações dos participantes 

 

Dentre as especializações dos participantes, foi possível identificar que 9 dos 

participantes possuem ao menos uma Pós Graduação Latu Sensu, enquanto 2 participantes 

possuem Pós Graduação Latu e Stricto Sensu em nível de Mestrado. Apenas 1 enfermeiro 

participante não possui títulos de pós graduação.  

 

 

Gráfico 10 - Áreas de especialização dos participantes 
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Em relação à área de especialização dos enfermeiros, temos as seguintes distribuições: 

Terapia Intensiva (3); Clinica Médica e Cirúrgica (3); Enfermagem do Trabalho (2); Saúde 

Coletiva (1); Emergência (1). 

Notou-se que, dos 10 enfermeiros entrevistados que atuam nos setores de internação 

há mais de um ano de um Instituto de Hematologia e Hemoterapia, nenhum possui 

especialização na área. Isso é reflexo de um recrutamento e seleção de recursos humanos por 

meio de concurso público, no qual a exigência mínima era possuir a Graduação em 

Enfermagem. Sendo assim, verificou-se também que não houve interesse dos enfermeiros em 

se especializarem na área de atuação.  

Cabe ressaltar que existem cursos de pós graduação na área de Enfermagem em 

Hematologia e Hemoterapia. No Rio de Janeiro, tal curso é ofertado por uma universidade 

privada e por uma pública, nos moldes de residência. 

Um texto publicado por Machado et al (2016) com o objetivo de discutir a 

historicidade da conformação da equipe de enfermagem no Brasil, problematiza a questão da 

escolaridade dos trabalhadores de enfermagem:   

 

“ a história parece indicar que, a cada vez maior exigência de escolaridade 

para a atuação na enfermagem, não tem correspondido um aumento do 

‘status’ social desses profissionais. Nesse contexto, talvez o desenrolar dos 

fatos relativos à profissão, à regulação de sua formação e à regulamentação 

de seu exercício profissional, tenha sido, indelevelmente, marcado por 

decisões, de uma pequena parcela da categoria, de proporcionar a integração 

de profissionais com menor nível de formação e, assim, atender às demandas 

– sempre emergenciais – do mercado, ou de perpetuar uma realidade de 

divisão vertical do trabalho em enfermagem. (MACHADO et al, 2016. p, 

144) 
 

 

Nesse sentido considera-se que o grupo de participantes do estudo possui uma 

diversidade de áreas de especialização, necessária para a inclusão de diferentes pontos de 

vista e reflexão sobre o objeto do estudo. 

 

5.2 Sobre a descrição da Situação Problema. 

O ponto de partida para atender aos objetivos desta pesquisa foi à descrição da 

situação-problema do cliente hematológico encontrado no setor de internação de um instituto 

de hematologia, que incluiu: uma introdução à situação, com o objetivo de apresentar 

informações que permitem a contextualização dos problemas; e na sequência, foi descrita a 
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situação-problema propriamente dita incluindo os problemas e demais elementos pertinentes 

ao cliente. 

A descrição dos problemas encontrados só foi possível após aprovação do estudo pelo 

Comitê de Ética do local da pesquisa, e após isso, feita a leitura do prontuário do cliente em 

questão. Importante reforçar que o cliente vivenciou diversas internações hospitalares, com 

um grande período de permanência no ambiente hospitalar devido à gravidade do seu 

processo patológico.  

Diante do que será apresentado, há de se verificar a atuação da equipe 

multiprofissional no atendimento a esse cliente. Como de frequência, o cliente hematológico 

vivencia sentimentos e angústias, aumentando sua problemática de aspecto não evidente. Com 

isso, as informações obtidas no prontuário não se restringiram apenas aos registros de 

enfermeiros, mas sim de todo a equipe que prestou assistência a esse cliente. 

 

5.3 Respondendo as perguntas problematizadoras 

Diante das entrevistas realizadas com os participantes do estudo, além das perguntas 

referentes ao perfil profissional acima abordada, os mesmos responderam perguntas 

problematizadoras elaboradas pelo autor que versaram sobre o uso de situações problema no 

procedimento de exame físico de um cliente hematológico.  

Tais perguntas abordaram elementos encontrados na situação problema criada, 

apresentando questionamentos sobre a patologia descrita, o ambiente no qual o cliente está 

inserido, a relação de sua saúde emocional com o seu prognóstico, além de retratar questões 

relacionadas à comunicação e relacionamento interpessoal entre cliente e enfermeiro. 

A seguir segue uma figura contendo as palavras mais utilizadas pelos participantes ao 

responderem as perguntas questionadoras durante a fase de coleta de dados. Diante de tais 

palavras, foi possível elencar as categorias da discussão do estudo. 
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Figura 2 – Palavras-chave das perguntas problematizadoras. 

 

Sendo assim, analisaram-se separadamente as respostas dos participantes da pesquisa, 

tentando identificar traços em comum, inter-relacionando as ideias e expondo os objetivos da 

resposta de cada participante. 

1) VOCÊ REALIZA O EXAME FÍSICO NA SUA PRÁTICA DIÁRIA?  

EM QUAL MOMENTO? 

Ao realizar tal pergunta, objetivou-se identificar se os enfermeiros realizam o exame físico 

como um procedimento diário e indispensável ao cuidado a saúde. Além disso, foi perguntado 

em qual momento do plantão esse procedimento é executado. 

As respostas dos participantes tiveram pouca variedade, na medida em que todos os 

enfermeiros responderam sobre a realização do procedimento de exame físico em momentos 

semelhantes. 

Em relação ao momento da realização do exame físico, a maior parte dos participantes 

respondeu sobre a realização do procedimento durante a visita diária. Houve outras respostas 

alegando que o exame físico também pode ser realizado durante a admissão dos clientes no 

setor, e em casos de intercorrências clinicas que levam a uma desestabilização hemodinâmica, 



40 
 

 
 

momento esse em que os enfermeiros devem estar centrados no cliente, proporcionando 

conforto e reduzindo possíveis riscos.  

Além disso, foi possível encontrar respostas em que o participante respondeu realizar o 

exame físico no momento em que é executada a higiene do cliente, otimizando o tempo e 

evitando exposições e manipulações em excesso ao longo do dia. 

 

2) O QUE CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL NO EXAME FÍSICO DE UM CLIENTE 

HEMATOLÓGICO? 

A pergunta acima teve como objetivo identificar o conhecimento dos enfermeiros acerca 

dos principais distúrbios acometidos pela doença hematológica e de que forma são 

encontrados sinais e sintomas na realização do exame fisco desses clientes. 

O sangramento foi o principal fator relatado pelos participantes no quesito de avaliação e 

investigação de sinais durante a execução do exame físico. Justificaram que os clientes 

hematológicos podem apresentar alterações fisiológicas na medula óssea, levando a 

diminuição dos componentes sanguíneos, entre eles as plaquetas responsáveis pela coagulação 

do sangue. 

Além disso, foi possível encontrar respostas voltadas a identificação de sinais e sintomas 

de infecção. Explicaram que as alterações ocorridas na medula óssea interferem na produção 

e/ou função dos glóbulos brancos, reduzindo dessa forma a função do sistema imune do 

cliente e deixando-o mais propício ao aparecimento de infecções.  

Outra justificativa em relação à identificação do aparecimento de infecções foi abordada 

pelos participantes devido ao regime do tratamento terapêutico dos clientes hematológicos, 

que ao fazerem usos de radioterapia, quimioterapia e outras medicações imunossupressoras, 

fazem com que o cliente fique exposto ao aparecimento de infecções oportunistas. 

Os participantes também mostraram preocupação em realizar a avaliação abdominal dos 

clientes hematológicos. Exemplificaram que na avaliação abdominal, devem ser realizadas 

técnicas propedêuticas de inspeção, percussão e palpação para identificação de massas, 

acumulo de líquidos e normalidade de fluxo intestinal. Alguns clientes hematológicos 

necessitam fazer uso de morfina como medida farmacológica para o controle e redução da 

dor, e acabam apresentando constipação como efeito colateral do medicamento.  

Além disso, frisaram que na avaliação de clientes que apresentam Doença Falciforme, o 

sequestro esplênico é uma emergência que rapidamente deve ser identificada e tratada, com 

vistas a um bom prognóstico. Reforçaram que o enfermeiro deve estar atento ao aumento do 
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volume do baço mediante técnica de inspeção e palpação, tomando as condutas necessárias 

para a efetivação de uma assistência a saúde.   

A dor foi outro fator elencado pelos participantes como prioridade na avaliação de clientes 

hematológicos justificada pela complexidade fisiológica da patologia e pelas complicações do 

regime terapêutico aqui já mencionadas. 

 

3) QUAIS OS PROBLEMAS PRESENTES NA SITUAÇÃO DESCRITA? 

 

Após a leitura da situação problema construída, objetivou-se nessa pergunta que os 

participantes elencassem os problemas identificados com o cliente em questão. O fato 

interessante foi que os participantes relataram os problemas fisiológicos enquadrados como 

problemas evidentes. Porém, deram mais ênfase aos problemas não evidentes, contemplados 

pela questão emocional, ambiental e de comunicação.  

Verbalizaram problemas de ordem fisiológica como aqueles identificados através dos 

métodos propedêuticos como achados na palpação abdominal que podem estar relacionados a 

alterações nas eliminações intestinais; presença de edemas em membros inferiores; linfonodos 

palpáveis, mucosas hipocoradas, mucosites, fragilidade capilar e déficit no autocuidado.  

Através das respostas dos participantes, foi possível identificar que houve uma maior 

preocupação em relatar os problemas que vão além das alterações fisiológicas de determinada 

patologia. Abordaram como problemas a questão do ambiente estressor, que interfere 

diretamente no sono e repouso, além de uma adaptação adequada ao local em que se encontra. 

A comunicação foi outro ponto de destaque na fala dos participantes. Reforçaram que o 

relacionamento interpessoal entre enfermeiro e cliente e enfermeiro e familiar são de extrema 

importância na manutenção de uma comunicação efetiva.  

Além disso, foi elencado o aspecto emocional do cliente hematológico como uma situação 

problema a ser resolvida pela equipe de saúde que o assiste. Exemplificaram que o 

afastamento do convívio social com amigos e familiares devido a complicações relacionadas à 

patologia, além do frequente medo da morte e uma resposta de forma agressiva aos 

questionamentos de familiares e profissionais, fizeram os participantes refletir acerca da 

resolução dos mesmos.  
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4) QUAIS FATORES DA PRÁTICA ASSISTENCIAL PODEM INTERFERIR NA 

REALIZAÇÃO DO EXAME FÍSICO PELO ENFERMEIRO? 

 

Ao serem perguntados sobre os fatores que podem interferir na realização do exame físico, 

os participantes mantiveram uma fala semelhante na maioria das respostas. 

Como resposta unanime, responderam sobre a sobrecarga de atividades. Alegaram um 

dimensionamento de pessoal enfraquecido e fragilizado, devido ao déficit de profissionais que 

a instituição encontra.  

Outros fatores comentados pelos participantes do estudo são o déficit de recursos materiais 

na unidade, pois não possuem os instrumentos necessários para a realização do exame físico 

como: estetoscópio, esfigmomanômetros, entre outros. 

Como em outras perguntas, alegaram que a comunicação é um fator primordial na 

realização do exame físico. Complementaram que o enfermeiro deve estar preparado a 

praticar uma boa comunicação com o cliente, gerando um sentimento de segurança e empatia, 

e dessa forma, vindo a realizar suas atividades que muitas das vezes não são agradáveis para o 

cliente, por exemplo o exame físico com suas manipulações e exposições necessárias para a 

execução da técnica. 

 

5) DE QUE FORMA O AMBIENTE, NO QUAL O CLIENTE ENCONTRA-SE 

INSERIDO, INTERFERE NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E NO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM?  

 

Objetivou-se com essa pergunta identificar se os participantes consideram o ambiente 

como um fator de importância na assistência a saúde. Além disso, tentou-se analisar de que 

forma esse ambiente pode estar inserido no processo saúde-doença, evidenciando os elos 

existentes entre ambiente e cuidado de enfermagem.  

Sendo assim, percebeu-se que todos os participantes identificam o ambiente como um fator 

totalmente relacionado a uma assistência de saúde de qualidade. Mostraram que, dentre todos 

os requisitos necessários e úteis à melhora do estado de saúde de um cliente, o ambiente deve 

ser levado em consideração devido a sua repercussão positiva quando se pensa em melhorar a 

pratica do cuidado e prognóstico dos clientes. 

De acordo com as respostas obtidas durante a entrevista, foi possível observar a 

preocupação dos participantes em relação à questão ambiental no processo de recuperação de 

um cliente hematológico. Os participantes compreenderam que alguns fatores estão 

totalmente interligados com o ambiente, e necessitam diretamente dele para uma correta 
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execução, como: aceitação do tratamento; relacionamento interpessoal e vínculo; saúde 

emocional e psíquica; qualidade da assistência de enfermagem prestada, entre outros. 

Justificaram a importância do ambiente na medida em que o cliente hematológico vivencia 

diversas complicações fisiológicas e emocionais desde o diagnóstico clínico, permeando seu 

tratamento e desfecho de sua história. Sendo assim, a efetivação de um ambiente agradável 

que proporciona um conforto ao cliente, gera uma segurança no cliente a ponto de eliminar 

barreiras que posterguem o tratamento dentro de uma unidade hospitalar.  

 

6) COMO OS FATORES EMOCIONAIS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS SE 

RELACIONAM COM OS DEMAIS PROBLEMAS DO CLIENTE E/OU COM 

SITUAÇÕES VIVENCIADAS NA PRÁTICA DO CUIDAR DO ENFERMEIRO?  

 

Teve-se como objetivo nessa pergunta descobrir se os participantes reconhecem a 

influencia dos aspectos emocionais e subjetivos no quadro clinico e tratamento proposto para 

os clientes hematológicos. Sabe-se que ao exercer a assistência à saúde com qualidade, o 

cliente deve receber o cuidado integral, sendo alvo de todos os aspectos que possam vir 

acometer sua saúde de alguma forma, entre eles os fatores de ordem não evidentes. 

As respostas dos participantes seguiram a mesma linha de raciocínio, mantendo-se bem 

parecidas entre si quando foi perguntado sobre a relação dos aspectos emocionais e 

psicológicos com os demais problemas do cliente voltados à sua patologia. Foi respondido 

que os aspectos emocionais e psicológicos como medo da morte, reclusão, baixa autoestima 

devido a complicações do tratamento, entre outras, quando não tratados de forma correta, 

podem interferir radicalmente no prognóstico desse cliente. 

Os participantes responderam que esses problemas emocionais impactam na interação do 

cliente e enfermeiro, influenciando na compreensão do plano de cuidados por parte do doente. 

Além disso, informaram que a precária saúde emocional afeta a adaptação do cliente ao 

ambiente hospitalar e interferem no seu autocuidado, tornando assim enfraquecido o desafio 

do tratamento. 

Além disso, foi possível perceber pelo relato dos participantes que os distúrbios 

emocionais e psicossociais podem interferir negativamente no processo de cura, pois a 

reclusão e a falta de cooperação do cliente prejudica o processo de trabalho do enfermeiro.  

Outro ponto que merece destaque são as falas que alertam que a alteração hemodinâmica, 

física e fisiológica sempre estarão acompanhadas por um distúrbio emocional e psicológico. A 

resolução dos problemas do cliente e o ensino na terapêutica clínica dependerão da maneira 
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de como esse cliente será abordado pelos profissionais da equipe multiprofissional. 

Informaram que paciência e atenção são aspectos fundamentais para o sucesso terapêutico.   
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CAPÍTULO 6 – DISCUSSÃO 

 

Diante do objetivo de analisar a visão dos enfermeiros acerca do exame físico 

realizado em clientes hematológicos hospitalizados diante de um contexto situacional, e de 

acordo com as falas dos enfermeiros participantes do estudo, construíram-se duas categorias 

que foram elaboradas a partir das ideias gerais e comuns presentes nas respostas das 

entrevistas. Essas categorias foram nomeadas de: 1) Problemas Evidentes e 2) Problemas 

Não Evidentes. 

 

6.1 – CATEGORIA 1 : PROBLEMAS EVIDENTES 

 

Conforme já citado e de acordo com Abdellah (1960), as necessidades de saúde do cliente 

podem ser vistas como problemas que, por sua vez, podem ser evidentes como uma condição 

aparente, ou encoberta como uma condição escondida ou disfarçada.  

Sendo assim, diante da situação problema apresentada, foi possível identificar situações 

visíveis e manifestas encontradas no cliente em questão. Tais problemas permeiam os clientes 

que sofrem de distúrbios hematológicos, por se tratar de sinais e sintomas associados à 

fisiopatologia da doença. 

Entre os tipos de câncer, as neoplasias hematológicas são doenças que se expressam 

por alterações localizadas no sangue ou em tecidos formadores dele. Fisiologicamente, sabe-

se que essas alterações que a patologia produz e o intenso protocolo de tratamento, traduzem 

em manifestações de sinais e sintomas debilitadoras ao cliente com anemias, risco para 

infecções e sangramentos, entre outras.  

Além disso, Barreto (2014) diz que os clientes hematológicos podem apresentar sinais 

e sintomas variados, decorrentes de alterações em diversos sistemas orgânicos, pois as 

modificações presentes na crase sanguínea geram distúrbios na nutrição, oxigenação, 

coagulação e sistema de defesa do organismo, provocando muitas vezes fraqueza, debilidade 

física, emagrecimento, febre, lesões ulcerativas de pele e mucosas, parestesias, dores, 

sangramentos e infecções. 

Sendo assim, é comum se observar comprometimento de sistemas fisiológicos que 

levam a queda da imunidade corporal com susceptilidade a infecções oportunistas, 

fragilidades tegumentares levando a hematomas e equimoses com riscos de sangramentos 
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intensos, distúrbios na função gastrointestinal relacionados ao diagnóstico e tratamento, 

levando a uma queda do estado geral. 

Além disso, pode-se classificar o ambiente como um problema evidente, visto se tratar 

de algo perceptível pelo enfermeiro na presença de algum fator estressor que influencie no 

conforto do cliente hospitalizado. 

O ambiente hospitalar, além de trazer os aspectos subjetivos de um local rodeado por 

dor e sofrimento, também permite identificar fatores estressores como iluminação, ruídos e 

ventilação, sendo esses passíveis de atuação por parte dos enfermeiros para implementar um 

estado de melhor conforto a quem esta sendo assistido. 

Com isso, o enfermeiro necessita realizar uma assistência de enfermagem de forma 

sistematizada, executando o exame físico de forma eficaz, identificando todas as situações 

problema e realizando as intervenções necessárias para se atingir um estado pleno de bem 

estar. 

Posto isso, foi possível associar oito problemas de enfermagem voltados para o 

processo patológico e dois para a questão ambiental, de acordo com Abdellah. Tais problemas 

permeiam a melhoria do estado fisiológico do cliente em questão como reconhecer as reações 

fisiológicas do corpo às condições da doença – patológicas, fisiológicas e compensatórias, 

Facilitar a manutenção dos mecanismos das funções reguladoras, criar e manter um ambiente 

terapêutico,  entre outras discriminadas no quadro 1. 
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Quadro 1: Problemas evidentes encontrados na Situação Problema. 

 

Diante dos problemas evidenciados por Abdellah (1960), e conhecendo a 

fisiopatologia das doenças hematológicas, podemos dizer que uma condição comum que 

acomete clientes hematológicos durante todo o seu tratamento, seja pela doença de base ou 

pelo tratamento quimioterápico, é a neutropenia. A neutropenia aumenta o risco de 

desenvolvimento de infecção, que é potencializado pela exposição do cliente ao ambiente 

hospitalar, aos procedimentos invasivos e ao tempo de internação (DUFFY, 2009).  

De acordo com Smeltzer (2015), a probabilidade de infecção aumenta com o grau e a 

duração da neutropenia. As contagens de neutrófilos que persistem a menos de 100/mm3 

tornam alta a probabilidade de infecção sistêmica. À medida que a duração da neutropenia 

grave aumenta, o risco do cliente para desenvolver a infecção fúngica também se eleva.  

 “Durante o exame físico do cliente hematológico, considero imprescindível 

à pesquisa de sinais de infecções. Fico atenta ao aparecimento de 

linfonodos palpáveis, aparecimento de febre, entre outros sinais que 

sugerem um processo infeccioso”. (Enf. 1).  
 

Para que clientes e profissionais da saúde consigam suprir a demanda das diversas 

necessidades relacionadas ao seu tratamento, é fundamental que a equipe de enfermagem os 

PROBLEMAS 

EVIDENTES 

IDENTIFICADOS PELOS 

PARTICIPANTES 

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM SEGUNDO ABDELLAH 

Processo Patológico da 

doença hematológica 

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. 

Ambiente 
1) Manter boa higiene e conforto físico;  

 

17) Criar e/ou manter um ambiente terapêutico;  
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oriente e ensine os cuidados que possam prevenir e/ou controlar os sinais e sintomas 

decorrentes da infecção. (SILVA et al, 2016).  

A síndrome leucopênica pode ocorrer diante do aparecimento de infecções frequentes; 

mucosite oral, lesões em cavidade oral e possivelmente por todo trato gastrointestinal; febre; 

Algumas vezes, suor excessivo durante a noite e presença de linfoadenomegalias; 

Esplenomegalia e/ou Hepatomegalia. 

Logo, o enfermeiro deve conhecer as especificidades dos clientes hematológicos e os 

riscos para o aparecimento de infecções, atentando para os efeitos colaterais relacionados ao 

tratamento, uma vez que os cuidados de enfermagem devem ser focados na prevenção e no 

controle das possíveis complicações terapêuticas. 

Além disso, os clientes com alterações em células sanguíneas podem apresentar uma 

diminuição nos níveis de células vermelhas, levando a quadros de anemia. Uma diminuição 

nos níveis de hemoglobina e hematócrito acarretam prejuízos ao cliente, sendo a fadiga um 

sinal característico encontrado nesses clientes. 

Os enfermeiros devem orientar seus clientes a respeito da possibilidade do 

aparecimento de sinais e sintomas da síndrome anêmica. Entre eles, podemos citar: 

sonolência; cansaço; irritabilidade e fraqueza, anorexia e consequentemente, emagrecimento; 

palpitações; dores de cabeça; tonturas; desmaios; queda de cabelos; palidez cutâneo-mucosa; 

dispneia, entre outras.  

 “Ao avaliar o cliente, realizo inspeção de mucosa ocular e oral. Procuro 

saber sobre seu estado geral e sobre seus níveis de circulação de oxigênio. 

A fadiga decorrente da anemia costuma ser um sintoma comum encontrado 

nos nossos clientes hematológicos” (Enf. 8). 

 

O sintoma e complicação mais comum da anemia é a fadiga. A fadiga pode interferir 

com a capacidade de trabalho de uma pessoa, pode prejudicar as relações com amigos e 

familiares, fazendo com que os clientes percam o interesse por suas atividades e hobbies 

(SMELTZER et al, 2015). 

De acordo com Herdman e Kamitsuru (2015), no diagnóstico de enfermagem pela 

NANDA, a fadiga é descrita como uma sensação opressiva, sustentada por exaustão e 

capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual.  

Com isso, Bulechek (2015) afirma que o enfermeiro ao prestar assistência a clientes 

hematológicos deve implementar ações com o objetivo de prevenir a fadiga e otimizar as 

funções: auxiliar o cliente a organizar a prioridade das atividades de modo a acomodar os 
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níveis de energia; organizar atividades físicas que reduzam a competição pelo suprimento de 

oxigênio às funções vitais e auxiliar o cliente a programar os períodos de descanso.  

Outra ocorrência comum vivenciado pelos clientes hematológicos ao longo de seu 

processo patológico é o risco de sangramento. Devido a agressões na medula óssea, 

decorrente da doença ou do tratamento, a produção e função das plaquetas tornam-se 

diminuídas ou ausentes. 

O risco de sangramento correlaciona-se a trombocitopenia. Essa baixa contagem de 

plaquetas pode resultar em equimoses e petéquias. As hemorragias importantes podem ocorrer 

quando a contagem de plaquetas cai abaixo de 10.000/mm3. Os locais mais frequentes de 

hemorragias são os gastrointestinais, pulmonares e intracranianos. (SMELTZER et al, 2015).  

Melo e Goncalves (2016) afirmam que nos clientes hematológicos é possível 

identificar alterações decorrentes da diminuição das plaquetas que são responsáveis pela 

coagulação, propiciando o aparecimento de sangramentos, hematomas sem causa clara, 

sangramento das gengivas, petéquias, hematúria e melena.  

 

 “Durante a realização do exame físico, procuro identificar sinais de 

sangramentos como presença de petéquias, hematomas e equimoses, bem 

como sangramentos em cavidade oral decorrentes de mucosites” (Enf. 3).  

Diante de uma Síndrome trombocitopênica, o cliente hematológico pode vir a apresentar 

como sinais e sintomas: hematomas; petéquias; petéquias em cavidade oral; equimoses; 

epistaxe; sangramento gengival; menstruação excessiva; presença de sangue nas excreções 

orgânicas: urina, fezes e secreções orgânicas; sangramentos no sistema nervoso central, 

cavidade abdominal, entre outros locais. 

 Com isso, cabe ao enfermeiro monitorar os exames laboratoriais, avaliar rigorosamente o 

cliente a procura de alterações a fim de estabelecer as intervenções a serem realizadas pela 

equipe de enfermagem. Esta deve estar capacitada para reconhecer os principais sinais de 

sangramento, pois os dados evidenciados podem auxiliar na tomada de decisão para a 

assistência de enfermagem (PEREIRA; SILVA; OLIVEIRA, 2016).   

No que tange ao ambiente hospitalar, o enfermeiro deve estar atento às agressões físicas 

que podem acometer os clientes, causando um estado de má adaptação a esse local. Alguns 

elementos têm particular importância para a manutenção de um ambiente saudável, no sentido 

de facilitar o processo de cura e o viver saudável. Dentre eles podemos destacar: a ventilação, 
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com relação à provisão de ar fresco e puro; a iluminação, envolvendo a claridade e a luz solar 

direta; e os ruídos, enfatizando a necessidade de manter-se silêncio. 

 

“A presença de ruídos, falta de iluminação e ventilação podem aumentar o 

estresse e dificultar a adaptação do cliente, segundo a teoria de Florence”. 

(Enf. 3). 

 

Existe a necessidade de manter o ambiente do cuidado arejado, com temperatura 

moderada que produza conforto e que não possibilite danos á saúde do cliente. Recomenda-se 

a avaliação da procedência da ventilação, uma vez que advindo de corredores fechados e de 

locais com odores desagradáveis podem tornar o ar impuro, retardando o restabelecimento da 

saúde desse cliente (SANTOS, 2017). 

A influência da ventilação em um ambiente hospitalar pode acarretar distúrbios na 

termorregulação dos clientes. A resposta a temperaturas frias pode acarretar em mecanismos 

vasoconstrictores e diminuição do débito cardíaco, existindo ainda o risco de hipotermia e 

suas complicações como problemas cardíacos, infecções, aumento das dores. (ELIOPOULOS, 

2011). 

Nessa perspectiva, verifica-se a necessidade dos enfermeiros realizar uma observação 

minuciosa das condições do ambiente e das reações do cliente hospitalizado, evitando dessa 

forma a ocorrência das alterações de temperatura do ambiente. 

Além do mecanismo da ventilação, Florence enfatiza a necessidade de iluminação natural 

advinda dos raios solares como essencial para a manutenção da saúde e para o 

restabelecimento da pessoa doente, sendo a segunda necessidade da pessoa enferma, já que 

mesmo que ar do ambiente do paciente nunca tenha sido poluído com a respiração dos seres 

humanos, a ausência de luz solar pode tornar o ar impuro. Assim, “o bom aspecto do quarto e 

a utilização adequada da claridade são muito importantes no tratamento das doenças”. 

(NIGHTINGALE, 1989). 

Também classificado como uma agressão física ao cliente hospitalizado, o ruído e a 

poluição sonora ambiental, um problema que começou com a revolução industrial, torna-se 

hoje onipresente e beira o intolerável. Quase não há locais livres de excesso de ruído. Estamos 

a ele expostos durante a recreação, em casa, nas ruas e no trabalho (FALK; WOODS, 1973). 

Também nos hospitais, os avanços tecnológicos trazem, como consequência, níveis de ruído 

potencialmente danosos. 
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Dentre os exemplos comuns de geradores de ruído, encontram-se aspiradores, monitores 

hemodinâmicos, oxímetros, ventiladores, saídas de oxigênio e ar comprimido, computadores, 

impressoras, telefones, movimentação de móveis, diálogo dos profissionais de saúde entre si e 

com os demais clientes. 

Jones, Griffiths e Humphris (2000) afirmam que interferindo negativamente na saúde do 

cliente, o ruído afeta o estado psicológico dos indivíduos que estão dentro de uma unidade 

hospitalar, causando perturbação do sono, e desorientação nos pacientes e ansiedade nas 

enfermeiras mais susceptíveis.  

Logo, um ambiente calmo e agradável pode beneficiar tanto o cliente como a equipe 

hospitalar. Os profissionais de saúde experimentarão menos cansaço e menos estresse 

psicológico; os usuários hospitalizados sofrerão menos danos psicológicos e fisiológicos e, 

portanto, terão uma recuperação mais rápida. 

Ademais, um cliente que vivencia uma internação hospitalar num cenário hematológico 

pode presenciar diversas situações que influenciam negativamente na sua saúde emocional, e 

consequentemente prejudicando o completo bem estar. Durante o exame físico, o enfermeiro 

deve saber resolver a problemática do ambiente agressor, promovendo um ambiente calmo e 

que ofereça privacidade ao cliente que será avaliado.  

 

“O Ambiente hospitalar com estrutura física inadequada pode interferir no 

bem-estar psíquico do cliente, levando a um quadro depressivo que pode 

prejudicar e interferir nos processos de cuidados de enfermagem”. (Enf. 5). 

 

Sabe-se que um ambiente agressor além de trazer consequências para o cliente, pode 

acabar influenciando nas atividades dos profissionais de saúde. A investigação tem 

demonstrado que os fatores do ambiente de trabalho na prática da prestação dos cuidados de 

enfermagem influenciam a evolução da situação de saúde do cliente, particularmente em 

serviços de foro médico e cirúrgico (AIKEN et al, 2008). 

Kirwan, Matthews e Scott (2013) alegam que foi também evidenciada a relação entre 

um ambiente de trabalho positivo e a satisfação dos enfermeiros e sua retenção, bem como 

com a segurança dos clientes.  

 

“As condições ambientais precisam ser identificadas pelos enfermeiros. As 

condições desfavoráveis podem causar desconfortos e instabilidade clínica, 

e as ações podem não ter o resultado satisfatório e/ou resultado esperado”. 

(Enf. 2). 
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Ao contrário, quando o ambiente de trabalho não é favorável, Hayes, Douglas e 

Bonner (2015) dizem verificar a falta de satisfação dos enfermeiros, o burnout, a exaustão 

emocional e a intenção de abandonar o local de trabalho/serviço.  

Sendo assim, existe evidência convincente de que um ambiente da prática adequado é 

um bom previsor de cuidados de qualidade. Com isso, cabe ao enfermeiro utilizar o momento 

da realização do exame físico para identificar agressões físicas no ambiente que podem 

interferir tanto na realização dos seus cuidados, quanto na resposta do cliente frente a 

melhoria do seu estado de saúde. 

 

6.2 – CATEGORIA 2 : PROBLEMAS NÃO EVIDENTES 

“Abdellah (1960) nos mostra que os problemas de enfermagem não evidentes, também 

conhecidos como ‘covert nursing problem” conferem com uma condição oculta, escondida, 

encoberta, mas enfrentada pelo cliente, às vezes sentida pela família, e em face da qual a 

enfermeira pode assisti-los ao desempenhar suas funções profissionais (por exemplo: um 

indivíduo com comunicação verbal prejudicada relacionado a distúrbios emocionais). 

Uma necessidade de saúde encoberta ou uma condição escondida ou disfarçada podem 

ser de natureza emocional, sociológica e interpessoal e são frequentemente percebidos de 

maneira incorreta ou não percebidos. Com isso, em muitas instâncias, a solução de problemas 

encobertos pode resolver também os evidentes. Tal visão dos problemas implica uma 

orientação centralizada no cliente. 

Diante do exposto, foi possível identificar alguns problemas não evidentes na situação 

apresentada aos participantes do estudo. No quadro abaixo, encontramos uma associação 

desses problemas elencados com alguns dos 21 problemas de Abdellah. 
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Quadro 2: Problemas não evidentes encontrados na Situação Problema. 

 

6.2.1 Relacionamento Interpessoal / Comunicação Ineficaz 

As relações interpessoais constituem-se em instrumentos do cuidado em saúde que 

vem sendo utilizados pela enfermagem através das contribuições de Joyce Travelbee e 

Hildegard Peplau, nas décadas de 50 e 60 do século passado. Segundo elas, a relação de ajuda 

somente seria possível quando o enfermeiro formasse um elo entre os clientes a quem presta 

cuidado e sua realidade objetiva. Assim, cada pessoa teria maior iniciativa no desenvolvimento de 

habilidades pessoais e uma coparticipação de forma ativa nos cuidados prestados pelos 

profissionais (PEPLAU, 1990) 

Algumas teorias de Enfermagem contemplam o processo interativo como núcleo 

central do cuidado. A teórica Imogene King desenvolveu dois empreendimentos 

epistemológicos: o Modelo Conceitual de Sistemas Abertos Interatuantes e a Teoria do 

Alcance de Metas. Neles, a Enfermagem é definida como percepção, pensamento, 

relacionamento, julgamento e ação lado a lado com o comportamento de indivíduos que vêm 

PROBLEMAS NÃO EVIDENTES 

IDENTIFICADOS PELOS 

PARTICIPANTES 

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM SEGUNDO 

ABDELLAH 

Relacionamento Interpessoal/ 

Comunicação Ineficaz 

13. Identificar e aceitar o inter-relacionamento de emoções 

em doenças orgânicas. 

 

15. Promover o desenvolvimento de relacionamentos 

interpessoais produtivos. 

 

14. Facilitar a manutenção efetiva da comunicação verbal e 

não-verbal. 

 

Estado Emocional 

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. 

Contexto social/cultural/espiritual 

 

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. 

 

Ambiente 

1) Manter boa higiene e conforto físico;  

 

17) Criar e/ou manter um ambiente terapêutico;  
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a uma situação de Enfermagem. Seus conceitos situam o homem como indivíduo em 

interação com outros indivíduos dentro de uma variedade de ambientes, nos quais ele é 

influenciado por percepções, papéis, experiências passadas e situações concretas. (KING, 

1981). 

Nesse Modelo Conceitual de Sistemas Abertos Interatuantes, são determinados três 

sistemas interativos: pessoal, interpessoal e social. A interação do enfermeiro e cliente dentro 

desses sistemas abertos é o objeto de teorização e funda-se pelo pressuposto de que o mundo é 

composto de seres humanos e objetos que interagem no ambiente. 

Desse modo, King (1981) afirma que o sistema interpessoal é complexo, contendo 

muitos conceitos e vários pressupostos que necessitam de ser melhor compreendidos. A 

relação interpessoal no cuidado de Enfermagem, como estrutura epistemológica desta ciência, 

requer elucidação de elementos operacionais para o cuidado de Enfermagem.  

Com isso, ao tocarmos uma pessoa, quebramos a barreira dos espaços impostos por 

ela, há uma exposição, uma vulnerabilidade. No entanto, o trabalho do enfermeiro é ético e 

terapêutico, não visa tornar as pessoas vulneráveis no intuito de constrangê-las, mas para que, 

o relacionamento dinâmico enfermeiro-cliente tenha finalidade terapêutica, é necessária que 

haja uma boa comunicação entre as partes. 

 

“O relacionamento interpessoal entre enfermeiro e cliente interfere 

diretamente no seu quadro comportamental do assistido, podendo gerar 

agressividade por parte deste e negação dos cuidados que devem ser 

realizado”. (Enf. 4). 

 

Posto isso, Borges (2017) reforça que o contexto da relação interpessoal, do encontro e 

diálogo é fundamental para a atribuição de significados das demandas de cuidado requeridas 

pelos clientes e cobra especial relevância nos contextos clínicos, por ser um dos lugares onde 

ocorrem os processos de cuidado de Enfermagem. 

De acordo com Peplau, Martí e Clay (1990), sua teoria das relações interpessoais 

envolve quatro estágios de relacionamento: orientação, identificação, exploração e resolução. 

Na fase de orientação a enfermeira se apresenta e orienta o cliente, ao tempo em que passa a 

compreender seu problema de saúde. Na fase de identificação, o cliente desenvolve a 

capacidade de lidar com o seu problema de maneira benéfica. Na fase de exploração o cliente 

se aprofunda na relação interpessoal com a enfermeira para obter benefícios à sua saúde e 

utilização plena dos serviços que lhe são oferecidos, e, na fase de resolução, que nem sempre 
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coincide com a recuperação completa do cliente, ocorre uma liberação gradual da 

identificação com a enfermeira com o fortalecimento da autonomia para atuar sobre sua 

própria saúde.  

Ademais, o enfermeiro para realizar um exame físico minucioso, precisa quebrar as 

possíveis barreiras existentes entre a comunicação e o toque, alcançando a confiança e o 

respeito, executando assim o procedimento que envolve não somente conhecimentos de 

anatomia e fisiologia, mas também percepções humanísticas que envolvem o respeito, a 

atenção, a escuta qualificada, entre outros aspectos.  

 

“O relacionamento interpessoal, a confiança e o vínculo com o cliente são 

fatores que auxiliam o enfermeiro na execução do exame físico, bem como 

na descoberta de queixas”. (Enf. 6) 

 

Conforme Prochet e Silva (2012), os comportamentos de afeto são demonstrados pelo 

enfermeiro atento aos cuidados, disponibilizando o tempo necessário para realizá-los. Tempo 

maior de convívio promove o vínculo enfermeiro e cliente, permitindo a expressão de 

angústias, partilhar inquietações, medos, expectativas, fazendo com que o enfermeiro 

encontre envolvimento com o sofrimento do outro.   

“O enfermeiro deve utilizar o momento da realização do exame físico para 

garantir uma maior aproximação com o cliente, utilizando de recursos que 

favoreça a integração entre os pares”. (Enf. 10) 

 

 

Sendo assim, Pinho e Santos (2008) dizem que a execução de técnicas/ações de 

cuidado também integra a interação. Um cuidado de Enfermagem competente objetiva suprir 

as necessidades cotidianas como realizar a higiene oral, ajudar na ida ao banheiro, auxiliar nas 

refeições, necessidades, entrega segura e pontual de tratamento, controle da dor e realização 

de medidas de conforto, como mudança de decúbito. 

Além disso, pequenos sinais de aproximação percebidos pelos clientes têm grande 

potencial de fortalecimento de vínculo. Enfermeiros que brincam, sorriem, gravam o nome e 

tocam no cliente são mais agradáveis (ARAUJO, FERREIRA, 2011).  

Ainda se falando em relacionamento interpessoal, Abdellah possibilita identificar dois 

dos vinte e um problemas de enfermagem relacionados com essa temática.  Identificar e 

aceitar o inter-relacionamento de emoções em doenças orgânicas e promover o 

desenvolvimento de relacionamentos interpessoais produtivos são problemas de enfermagem 
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que podemos encontrar na realização de um exame físico em clientes portadores de alterações 

hematológicas, devido a toda complexidade emocional que a doença e o tratamento impõe.  

Formozo (2012) nos diz que encarar a relação interpessoal como lócus do cuidado de 

Enfermagem é uma forma de posicionar a interação enfermeiro-cliente como núcleo central 

do cuidado de Enfermagem. A execução de cuidados requer a criação de vínculos efetivos 

com os clientes. O vínculo efetiva-se como o estabelecimento de relações de troca e confiança 

entre o cliente e o enfermeiro, contribuindo para a corresponsabilização de ambos no cuidado. 

Por consequência, a comunicação é um pilar do relacionamento interpessoal. Para que 

haja comunicação, é necessário existir a mensagem, o emissor e o receptor. Havendo uma boa 

comunicação entre os pares, existirá um bom vinculo afetivo, fortalecendo dessa forma o elo 

entre cliente e enfermeiro. 

O processo de comunicação e as habilidades interpessoais são componentes básicos no 

atendimento de alta qualidade e competência profissional. Sendo assim, sustentam as relações 

humanas e representa um instrumento de ajuda terapêutica que ancora a prestação do cuidado 

individualizado que o cliente hematológico requer. 

O cliente portador de alterações hematológicas vivencia ao longo do curso da doença 

medos e anseios relacionados ao medo da morte, sofrimentos atrelados às complicações e 

efeitos colaterais do tratamento. Com isso, alguns acabam adquirindo distanciamento das 

relações sociais, permanecendo isolados, pouco comunicativos e responsivos. Tal 

problemática interfere no exame físico prestado pelo enfermeiro, pois a avaliação céfalo 

caudal se torna efetiva no momento em que as queixas dos clientes são expostas e 

relacionadas a sinais e sintomas identificados. O enfermeiro deve ter a capacidade de 

melhorar a comunicação do individuo com os profissionais de saúde, alcançando nos clientes 

uma sensação de segurança, liberdade e afinidade para assim exporem todas as queixas e 

angustias presentes. 

 

“Acho a comunicação um importante aliado do enfermeiro, pois é através 

dela que conseguimos extrair todos os anseios e aflições dos clientes”. (Enf. 

7).  

 

 

Abdellah reforça que é necessário “Facilitar a manutenção efetiva da comunicação 

verbal e não-verbal” para se alcançar resolutividade na assistência prestada aos clientes. Além 

disso, pode-se intuir que a comunicação ineficiente está inserida em problemas não evidentes, 

pois é verificada num contexto abstrato, subjetivo e emocional.  
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Vale assinalar que o cliente, no processo de adoecimento, vivencia duplos sentimentos 

de conhecer e compreender o processo de doença, tratamento e prognóstico, e de sentir-se 

conhecido e compreendido em sua individualidade e necessidade. Por outro lado, sabe-se que 

os profissionais da saúde, apesar de perceberem a importância da comunicação interpessoal, 

mencionam dificuldades em empregá-la como recurso terapêutico na assistência, sobretudo 

nas abordagens da comunicação das más notícias e final de vida. (SILVA, 2013). 

 

“Sinto-me a vontade em conversar com todos os clientes, mas confesso que 

ainda me gera angustia quando preciso me referir à piora do seu estado de 

saúde”. (Enf. 2).  

 

 

De acordo com Warnock (2014), o diagnóstico de doenças hematológicas impõe ao 

cliente um tratamento longo e agressivo. Esta trajetória é permeada pela comunicação das más 

notícias, diferentes terapêuticas, tratamento e estratégias de enfrentamento.  

Já Kissane (2012) diz que o anúncio da má notícia provoca no cliente um forte 

impacto emocional, quase sempre acompanhado de medos, angústias, incertezas, sendo um 

momento propício para o profissional estabelecer o papel de conselheiro. Ademais, quanto 

mais cuidadosa for à forma de comunicar, maior será o entendimento e a compreensão do 

cliente em relação à sua doença e ao processo de tratamento. 

 

“Nós enfermeiros precisamos reconhecer que o cliente possui o direito de 

saber sobre possíveis alterações encontradas no exame físico”. (Enf. 9)  

 

Dessa forma, o enfermeiro ao prestar auxílio a clientes hematológicos, precisa 

aprimorar métodos na melhora da comunicação, bem como praticar uma escuta qualificada. É 

necessário atentar para uma comunicação não verbal que o cliente pode apresentar, mediante 

alteração de sua face ou execução de gestos.  

O exame físico segue como um momento oportuno para que aconteça essa interação, 

alcançando um sentimento de segurança por parte do doente e otimizando tempo para a coleta 

de informações necessárias a qualidade do cuidado prestado. 

 

 

6.2.2 Estado Emocional 

Aliado aos efeitos deletérios do tratamento, o impacto do diagnóstico de uma 

patologia hematológica pode representar uma sobrecarga emocional para o cliente e familiar, 

levando a vários transtornos, como: depressão, ansiedade, entre outros. Portanto, a assistência 
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deve estar planejada para que o cuidado esteja na saúde e não apenas na doença, visando à 

promoção da qualidade de vida para esse indivíduo. 

De acordo com a complexidade do tratamento e das diferentes demandas físicas e 

psíquicas que afligem esses clientes, além do medo da morte, necessita-se de mais atenção às 

dimensões relacionadas à qualidade de vida desses indivíduos. Com isso, é imprescindível 

que o enfermeiro ao realizar o exame físico esteja atento a sinais que indiquem um sofrimento 

emocional, implementando cuidados na melhora do ambiente e auto estima, para que esse 

comprometimento psíquico não influencie de forma negativa na realização do procedimento. 

 

“O cliente deve ser visto como um todo, pois o seu emocional interfere no 

seu tratamento. Muitas vezes, o mesmo somatiza tais problemas, 

prolongando seu tempo de internação e dificultando o seu relacionamento 

com a equipe”. (Enf. 9) 

 

Na prática, frequentemente, observa-se a tendência dos profissionais em priorizar as 

necessidades relacionadas aos aspectos psicobiológicos, que interferem no funcionamento do 

organismo do cliente. Embora tais necessidades suscitem atenção para a manutenção da vida, 

as necessidades psicossociais e psicoespirituais merecem destaque quando se trata de mantê-la 

com qualidade, por considerar o cliente em sua totalidade. (RIBEIRO et al, 2016).  

Nessa perspectiva, Worta (1979) diz que o enfermeiro é direcionado a envolver-se 

plenamente com o cuidado, atentando não somente às necessidades psicobiológicas, mas 

também às necessidades psicossociais e psicoespirituais. As necessidades psicobiológicas 

referem-se a oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, cuidado corporal, 

motilidade, locomoção, integridade física, integridade cutâneo-mucosa, abrigo, sexualidade, 

regulação (térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, 

crescimento celular, vascular), percepção (visual, olfativa, gustativa, auditiva, tátil e 

dolorosa), ambiente e terapêutica. As necessidades psicossociais incluem segurança, amor, 

liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem (educação à saúde), gregária, recreação, 

lazer, espaço, orientação no tempo e espaço, aceitação, autorrealização, autoestima, 

participação, autoimagem e atenção. As necessidades psicoespirituais são de ordem religiosa 

ou teológica, ética ou de filosofia de vida. 

“A alteração hemodinâmica, física e fisiológica identificada como motivo da 

assistência de saúde ao cliente sempre estará acompanhada de uma 

alteração psicossocial e emocional. A resolução dos problemas e o ensino 

na terapêutica clinica dependerá muito da maneira como o cliente é 

abordado pelos profissionais da equipe multiprofissional.  Paciência e 

atenção são fundamentais para o sucesso terapêutico’’. (Enf. 6). 
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Boyes, et al (2013) afirma que alterações psicológicas não são de fácil identificação, 

na maior parte das vezes subdiagnosticadas e, portanto, não tratadas, mesmo sendo 

recorrentes em pessoas com alterações hematológicas. Isso porque o indivíduo, por via de 

regra, não expressa verbalmente os sintomas psicológicos e o profissional de  saúde tende a 

não questioná-los.  

Em um estudo realizado por Ribeiro (2016) sobre a assistência de enfermagem em 

cliente oncológico hospitalizado, foi analisado um numero de 6 prontuários(chamados de n) 

de clientes internados em um hospital universitário, no qual encontraram um total de 21 

diagnósticos de enfermagem que acometem esta clientela . Dentre os diagnósticos 

psicossociais identificados foram: disposição para o autoconceito melhorado (n= 6), 

desesperança (n= 4), risco da dignidade humana comprometida (n= 1), distúrbio de identidade 

pessoal (n= 1), sentimento de impotência (n= 3), risco de solidão (n= 2), baixa autoestima 

situacional (n= 3), distúrbio de imagem corporal (n= 2), processos familiares interrompidos 

(n= 2), disposição para o processo familiar melhorado (n= 3), processo familiar disfuncional 

(n= 2), interação social prejudicada (n= 1), síndrome de estresse por mudança (n= 1), medo 

(n= 5), ansiedade relacionado à morte (n= 6), tristeza (n= 4), negação ineficaz (n= 2), 

sobrecarga de estresse (n= 2), pesar (n= 2), isolamento social (n= 6) e conforto prejudicado 

(n= 3). Os diagnósticos referentes às necessidades psicoespirituais são: disposição para o 

aumento de esperança (n= 1), disposição para o bem-estar espiritual aumentado (n= 4), risco 

de sofrimento espiritual (n= 2), risco de religiosidade prejudicada (n= 1) e religiosidade 

prejudicada (n= 1);  

Nesse mesmo estudo, foram realizadas intervenções de enfermagem para os 

respectivos diagnósticos identificados. Com relação às intervenções de enfermagem 

realizadas evidenciaram-se as seguintes: melhora da autopercepção (n= 2), promoção de 

esperança (n= 2), melhora do enfrentamento (n= 3), presença, fortalecimento da autoestima 

(n= 2), manutenção do processo familiar (n= 2), melhora da socialização (n= 1), aumento da 

segurança (n= 1), apoio emocional (n= 2), escutar ativamente (n= 1), apoio espiritual (n= 1), 

melhoria da imagem corporal (n= 2) e administração de analgésico (n= 3). Tais intervenções 

foram dadas em respostas as necessidades psicossociais diagnosticadas nos domínios de 

autopercepção, papéis e relacionamento, enfrentamento total ao estresse e conforto; como 

também as necessidades psicoespirituais relacionadas ao domínio dos princípios. (RIBEIRO, 

2016). 
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“Os problemas de natureza emocionais podem interferir na relação de 

vínculo com os profissionais de saúde, podem influenciar nas orientações 

dos profissionais em relação ao auto cuidado, podem afetar a autoestima e o 

modo como o cliente lida com a doença e todo processo de tratamento. Se o 

profissional não intervir em tais fatores, seu cuidado ficará prejudicado e 

muitas vezes ineficiente”. (Enf. 7). 

 

De acordo com Abdellah (1960) e seus 21 problemas de enfermagem, podemos 

associar dois voltados aos aspectos emocionais do cliente, como: Facilitar a conscientização 

de si mesmo como indivíduo com necessidades físicas, emocionais e de desenvolvimento 

variadas e aceitar as metas ideais possíveis à luz das limitações físicas e emocionais. 

Os clientes hematológicos precisam ser estimulados e orientados sobre as 

complicações decorrentes de sua doença e efeitos colaterais do seu tratamento com o objetivo 

de promover uma melhora na sua autoestima, bem como um empoderamento para lidar com 

as adversidades oriundas dessa fase da vida. 

Diante disso, os profissionais de saúde, inclusive o enfermeiro, necessitam estar 

capacitados para a assistência integral e contínua, inclusive identificando situações de 

vulnerabilidade ao prestar assistência ao enfermo e sua família durante as diferentes fases da 

doença hematológica, fornecendo informações acerca do tratamento e dos possíveis efeitos 

colaterais.  

Para isso, torna-se essencial a interação com o indivíduo durante a realização do 

exame físico e cuidados diários, no sentido de minimizar as dúvidas e os impactos 

psicológicos advindos da falta de informação. (FERREIRA DA MATA, 2015). 

 

Os problemas emocionais impactam na interação dos clientes e profissionais 

da saúde, prejudicando a interação e compreensão da proposta do plano de 

tratamento e cuidados (Enf. 2).  

 

Portanto, os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogos, dentre outros) devem estar atualizados e aptos a realizar, além da abordagem 

técnica e organicista, uma proposta terapêutica que vise também à condição psicológica, para, 

assim, propiciar uma assistência humanizada, a qual permita ao cliente, desde o diagnóstico, 

transitar de uma condição de desajustamento emocional para uma de ajustamento.  

Dessa forma, é importante que a assistência seja estruturada por profissionais sensíveis 

e preparados para identificar e intervir sobre o estado emocional do cliente e seus familiares, 

minimizando-lhes o sofrimento e criando condições psicológicas para o enfrentamento da 

doença ou, ainda se for o caso, da morte. (NASCIMENTO et al, 2016). 



61 
 

 
 

6.2.3 Contexto social 

Incluindo as doenças hematológicas nos problemas crônicos de saúde, estas exigem 

contato regular com os clientes, integração multiprofissional no sentido de garantir que as 

ações possam ser compartilhadas entre os diferentes cenários e prestadores durante todo o 

acompanhamento de cada caso. 

Pensando em questões sociais, os familiares de clientes com acometimentos 

hematológicos e crônicos tendem a se reorganizar e adaptar-se, pois o cliente necessitará de 

cuidados, os papéis e as funções são repensados e redistribuídos para auxiliá-lo em seus 

sentimentos confusos e dolorosos causados pelo processo de adoecimento. Não só o cliente é 

abalado pela enfermidade, mas toda a sua rede social principalmente o ciclo familiar devido 

aos esforços para adaptar-se a situação de doença. (PINHO CHIBANTE, ESPIRITO SANTO, 

OLIVEIRA, 2015). 

  

“O enfermeiro ao cuidar de um cliente hematológico precisa praticar um 

relacionamento com os familiares, inserindo-os nesse processo de 

tratamento. O apoio familiar contribui nitidamente na recuperação desses 

clientes”. (Enf. 10). 
 

Citando Abdellah (1960) e seus 21 problemas de enfermagem, foram identificados 

dois que se associaram aos cuidados de enfermagem atuantes num contexto social, cultural e 

espiritual.  Sendo assim, o enfermeiro pode compreender o papel dos problemas sociais como 

influentes no caso de doença e usar os recursos comunitários como auxílio na resolução dos 

problemas que surgem com a doença.  

Com isso, Potter e Perry (2014) afirmam que o enfermeiro ao realizar o exame físico 

em clientes hematológicos, deve fornecer instrução ao cliente que objetive ajudá-lo a 

administrar sua enfermidade crônica, principalmente com a ajuda da família. Ao assumir o 

cuidado de pessoas em “condição crônica”, o profissional deve diferenciar o que é objetivo 

para si e a situação real em que vivem essas pessoas e famílias, considerando fatores culturais, 

religiosos, sociais e psicológicos nas condutas expressas, o que demanda atenção profissional.  

Sendo assim, o cuidado nessas condições deverá considerar o processo de 

enfrentamento e adaptação pessoal, familiar e comunitária, as experiências prévias; existência 

de situações similares, tradição cultural e princípios religiosos, na definição diagnóstica e 

intervenção, bem como a realização do exame físico. 

Além disso, ao contrário das condições agudas nas quais, em geral, pode-se esperar 

uma recuperação adequada, os clientes hematológicos em condições crônicas levam a mais 
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sintomas e à perda de capacidade funcional. Cada sintoma pode levar a outros, num ciclo 

vicioso dos sintomas: condição crônica leva a tensão muscular que leva a dor que leva a 

estresse e ansiedade que leva a problemas emocionais que leva a depressão que leva a fadiga 

que realimenta a condição crônica, e esses problemas devem ser identificados durante o 

exame físico e resolvidos durante a implementação dos cuidados. (MENDES, 2012). 

Com isso, trabalhar com pessoas com doença crônica ou incapacidade exige não 

somente lidar com os aspectos médicos de seu distúrbio e realização do exame físico, mas 

também trabalhar com a integralidade, do ponto de vista físico, emocional e social.  

 

“O cliente deve ser visto como um todo, holisticamente, seja em todas as 

dimensões emocionais, físicas, psicológicas e sociais. Por isso, a prática do 

cuidar deve abranger a subjetividade do cliente”. (Enf. 4).  

 

Essa abordagem holística para o cuidado requer que os enfermeiros empreguem rodo o 

seu repertório de conhecimentos e competências, inclusive o conhecimento das ciências 

sociais, em particular a psicologia, muito usada em clientes hematológicos que lidam com dor 

e sofrimento. 

Muitas vezes, os efeitos do tratamento interferem não só na autopercepção do cliente, 

mas também em suas atividades de vida diária, suscitando auxílio da família para manutenção 

e realização das mesmas, ocasionando alteração na dinâmica e processo familiar. (JAMAN-

MEWES, RIVERA, 2014). 

De acordo com Aparecida Sales et al(2012), a alteração na dinâmica e processo 

familiar afeta a todos os integrantes envolvidos no cuidado do cliente hematológico, sendo 

necessário o apoio e cuidado dos enfermeiros, pois é ela que dá o suporte ao cliente para 

enfrentar a doença e a hospitalização. Ao intervir no processo familiar, o enfermeiro auxilia a 

desvelar possíveis (re)organizações nos papéis e relacionamento do cliente, evitando que as 

necessidades físicas, psíquicas e sociais do familiar sobrevenham às do cliente.  

 

Sendo assim, Bulechek (2015) em seu livro sobre classificação das intervenções de 

enfermagem diz que, ao assistir ao binômio cliente-família o enfermeiro contribui para a 

manutenção e promoção da coesão familiar, utilizando-se dos pontos da família para 

influenciar a saúde do cliente numa direção positiva, que o ajude no enfrentamento total ao 

estresse ocasionado pela doença.  
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“O enfermeiro ao inserir a família no processo saúde doença, deve ter 

conhecimento para elencar diagnósticos e intervenções específicas para 

reforçar a atuação familiar no cuidado do cliente.”( Enf. 2). 

 

Ademais, para manter ou (re)estabelecer o relacionamento interpessoal do cliente, o 

profissional de enfermagem precisa desenvolver o cuidado para além do fazer, que inclua o 

escutar, perceber, compreender, identificar necessidades para, só então, planejar ações. 

(ARAUJO, SILVA, 2007). 

Além de todos os aspectos comentados, é comum observar nos clientes hematológicos 

uma aproximação com um contexto espiritual. Sendo assim, é possível identificar 

singularidades em cada cliente e a forma como a questão da fé influencia no bem estar de 

cada um. 

Gobatto e Araujo (2010) dizem que a dimensão espiritual envolve aspectos 

relacionados ao significado da vida e a razão de viver, não se limitando a tipos de crenças ou 

práticas, enquanto a religião é a crença na existência de um poder sobrenatural, criador e 

controlador do Universo. Em conjunto, espiritualidade e religiosidade são fatores relevantes 

para o enfrentamento das adversidades às quais estão expostos os clientes hematológicos. 

Portanto, é necessário que o enfermeiro ao realizar o exame físico e prestar cuidados 

aos clientes hematológicos atentem para as necessidades psicossociais e psicoespirituais.  É 

imperativo entender e compreender o impacto causado pelas doenças hematológicas, pois tal 

entendimento possibilita o estabelecimento de diagnósticos, bem como, a realização de 

intervenções de enfermagem adequadas ao momento vivido.  

Com base nas necessidades psicossociais, os clientes podem apresentar alterações na 

autopercepção, que refletem em baixa autoestima situacional, distúrbio da identidade e de 

imagem corporal. Em decorrência disso, a interação social tende a ser prejudicada, 

interferindo no desempenho de seus papéis e relacionamentos, principalmente no âmbito 

familiar.  

 

6.2.4 Ambiente 

Haddad (2011) nos traz que a definição de ambiente compreende tudo o que cerca ou 

envolve os seres vivos e as coisas; um lugar. Logo, acredita-se que tudo que está à volta do 

sujeito influencia e determina as condições de saúde e recuperação dele, sendo isto uma forma 

de beneficiar essas condições ou prejudicá-las.  

O ambiente pode ser classificado com um problema não evidente ou evidente, seguindo os 

pressupostos da teórica Abdellah (1960). Na categoria de problemas evidentes, o enfermeiro 
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pode identificar fatores, tanto durante a realização do exame físico, quanto durante a 

realização dos seus cuidados diários. Esses fatores podem ser mensuráveis, percebidos e 

modificáveis, o que os torna como problemas evidentes.  

Porém, o ambiente também pode estar associado a problemas de ordem emocional e 

psicológica. Exemplifica-se diante da influencia do ambiente hospitalar no prognóstico do 

cliente devido ao seu estigma de local de dor e sofrimento. 

 O individuo durante a internação hospitalar vivencia diversos fatores estressores no seu 

dia a dia como: baixa autoestima, medo da morte, complicações referentes ao diagnóstico e 

tratamento, e todos os mecanismos que geram tensão e ansiedade devem ser amenizados. 

Abdellah (1960) retrata a temática com um problema de enfermagem cuja intervenção se 

esforça para “criar e/ou manter um ambiente terapêutico”. 

O profissional de Enfermagem pode fazer muito no ambiente hospitalar, com a efetivação 

de pequenos ajustes e melhores adaptações, para diminuir o estresse dos clientes e satisfazer 

às suas necessidades. Florence Nightingale (1989) propunha zelar por um ambiente mais 

calmo e agradável, afastando-se da imagem negativa e carregada de um cenário hospitalar, 

onde o sofrimento é instaurado.  

Essas medidas simples parecem garantidas, no entanto, elas são frequentemente 

esquecidas. Por estarem incluídas num problema não evidente, e não perceptíveis a sensações 

de visão e tato, a tentativa na execução de um ambiente calmo acaba sendo um mecanismo 

não priorizado pelos profissionais de saúde. 

 

“Um ambiente hospitalar inadequado interfere negativamente, provocando 

alterações comportamentais, dificultando a aceitação do tratamento e o 

relacionamento interpessoal, piorando assim o prognóstico da doença”. 

(Enf. 1). 

 

Sabe-se que a hospitalização é uma condição atemorizante para algumas pessoas e a 

doença se configura como uma ameaça. O sentir-se doente ou estar doente se caracteriza por 

uma ruptura na relação do ser humano com o mundo. Com isso, o enfermeiro pode aproveitar 

o momento da realização do exame físico para realizar uma comunicação terapêutica e 

exercitar o seu papel de educador. 

 

“Um ambiente inadequado pode proporcionar estresse, ansiedade, 

desconfiança das condutas profissionais. Não permite a criação do vínculo 

cliente – família- profissional, dificultando a realização de condutas 

adequadas as demandas dos clientes”. (Enf. 7). 
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Diante disso, ao realizar o exame físico, medidas devem ser implementadas para que 

nenhum fator externo influencie nos achados do procedimento. A execução do procedimento 

num local que garanta privacidade e tranquilidade favorece a receptividade do cliente em 

relação às técnicas realizadas pelo enfermeiro. 

Dessa forma, percebe-se que, embora a precursora da Enfermagem Moderna tenha 

deixado entre seus ensinamentos o de que o ambiente é parte essencial do processo saúde-

doença, isso ainda não é plenamente observado por alguns profissionais. (CAMPONOGARA, 

2012).  

Acredita-se que esse fato ganhe ainda mais relevância, ao considerarmos o atual contexto 

social em que estamos imersos: o da sociedade de riscos, em que os problemas ambientais se 

fazem sentir no cotidiano dos sujeitos, afetando de diferentes maneiras o seu processo de 

viver.  

Contudo, a partir dessa constatação, a questão que se coloca para reflexão é que, 

justamente, inexiste um processo reflexivo sobre a temática, o que leva os sujeitos a agirem 

automaticamente, quando muito, orientados por normas e rotinas.  

Ainda, de acordo com Camponogara (2012), a predominância do modelo biomédico, 

que busca causas lógicas para efeitos orgânicos, em um corpo doente, refém da medicalização 

e do arsenal tecnológico que reveste, particularmente, a atenção hospitalar a saúde, impede 

que o trabalhador, inclusive da enfermagem, amplie seu espectro de ação, resultando na 

reprodução de um modelo contrário aos ensinamentos de Florence.  

 

“O enfermeiro deve saber avaliar o cliente de forma integral, observando 

todos os fatores que podem atrapalhar seu processo de adoecimento, e não 

somente intervindo em sinais e sintomas”. (Enf. 8). 

 

Segundo Mezzomo (2010), o hospital tornou-se uma instituição caracterizada pela 

rigidez, marcado pela hierarquia e controle, onde as subjetividades envolvidas nas práticas 

assistenciais são deixadas de lado, e aspectos humanísticos como o diálogo, a escuta, o 

respeito e a empatia deixam de ser considerados, fazendo deste um lugar onde as pessoas são 

tratadas como coisas, o que faz com que prevaleça o desrespeito à sua autonomia e a falta de 

solidariedade.  

Logo, o cuidado humanizado emerge dos eventos cotidianos, que fazem do indivíduo 

doente um ser único e especial nos seus mais variados espaços e situações, por meio de uma 
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assistência individualizada, personalizada, como o foco neste ser que adoece e não na doença 

que o acomete (MACIAK; SADRI; SPIER, 2009). 

Nessa direção, constata-se que inserir e trabalhar a humanização no ambiente 

hospitalar é tarefa imprescindível, visto que a internação hospitalar muitas vezes se configura 

como algo extremamente difícil na vida de uma pessoa. Pode ser entendido por parte da 

pessoa enferma como um momento de despersonalização, de perda da autonomia, quando se 

sente desprotegida, dependente e incapaz de prover suas necessidades biopsicossociais. 

(CARVALHO, 2015). 

Diante do exposto, o enfermeiro tem um papel de extrema importância na efetividade 

de um ambiente hospitalar isolado de agressões físicas e emocionais. Percebe-se que o 

ambiente interfere diretamente no processo de saúde do cliente, podendo gerar desordens 

afetivas a ponto de interferir nos cuidados realizados pelos profissionais de saúde, assim como 

no exame físico.  

Conclui-se que o enfermeiro atente para os sinais vividos pelos clientes como o medo, 

tristeza e ansiedade relacionada à morte. O conforto do cliente tende a ser prejudicado e, 

associado à hospitalização e à saída de seu contexto familiar e social, o que leva o isolamento 

social. Diante de tais problemas considerados como não evidentes, é de suma importância que 

o enfermeiro realize intervenções que satisfaça as necessidades dos clientes nos contextos 

emocionais, sociais, culturais e espirituais. 
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ELABORAÇÃO DO PRODUTO  

 

Fischer (2005) nos diz que o mestrado profissional (MP) é fenômeno relativamente 

recente na pós graduação brasileira enquanto prática acadêmica institucionalizada, já que os 

primeiros cursos datam de meados dos anos 90. Reconhecido como necessidade e rota 

alternativa de formação, visam à formação stricto sensu para o ensino e pesquisa como uma 

tentativa de orientar o ensino para a aplicação. 

Com isso, mostrando uma especificidade dos mestrados profissionais, temos a 

construção de um produto que contemple o tema no qual versa a dissertação construída. Nota-

se que tal produto, na maioria das vezes, é oriundo de uma necessidade concreto vivenciado 

na prática, onde as discussões provenientes das aulas ao longo do mestrado profissional 

proporciona um embasamento teórico, critico e reflexivo. 

Sendo assim, percebe-se certa dificuldade da realização do exame físico por parte dos 

enfermeiros. Os clientes hematológicos apresentam certas peculiaridades nos sinais e 

sintomas oriundos ao longo da doença, devido à fisiopatologia e ao protocolo de tratamento 

dessas doenças.  

Mediante ao encontrado no decorrer do estudo, optou-se por elaborar um instrumento 

de ensino para realização do exame físico ao cliente hematológico a partir de um contexto 

situacional vivenciado na prática de enfermagem.  Esse produto consiste na apresentação de 

questões problematizadoras que o enfermeiro deve refletir quando executa o cuidado a 

clientes hematológicos hospitalizados. 

Seguindo a metodologia de resolução de situações problema da Professora Vilma de 

Carvalho, um dos pontos mais importantes na sua execução são as fases da identificação dos 

problemas e discussão das questões pedagógicas, também chamadas de problematizadoras. 

Tais etapas são de fundamental importância para que o enfermeiro reflita sobre todas as 

necessidades que afetam o cuidado do cliente hematológico hospitalizado e realize as 

intervenções necessárias para promover uma assistência à saúde de qualidade. 

Sendo assim, o enfermeiro, ao realizar o exame físico diário com o uso do instrumento 

criado com a utilização das questões problematizadoras, refletirá acerca dos principais fatores 

que acometem os clientes hematológicos.  Essas questões problematizadoras têm como 
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objetivo facilitar o enfrentamento das questões dilemáticas inerentes às situações dos clientes 

e oferecer-lhes oportunidades para o exercício do questionamento, julgamento e criatividade. 

Logo, a realização de uma avaliação integral, abordando todos os aspectos que 

interferem na assistência, como os problemas evidentes e não evidentes, possibilitará uma 

maior abrangência e uma maior reflexão dos cuidados que devem ser implementados.  

Além disso, o instrumento está associado a um check list para a realização do exame 

físico. Como as questões pedagógicas também refletem sobre os problemas evidentes, como 

as queixas provenientes dos clientes e as alterações fisiológicas perceptíveis na execução do 

procedimento, o check list tem como objetivo facilitar a realização do procedimento na 

identificação das possíveis alterações que o portador de doenças hematológicas pode 

apresentar.  

Portanto, o uso do check list, além de direcionador do procedimento, poderá fortalecer 

o registro do enfermeiro ao descrever suas atividades e intervenções realizadas, contribuindo 

para uma melhor assistência prestada e proporcionando um cuidado integral a quem estiver 

sendo assistido. 
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INSTRUMENTO DE ENSINO AO ENFERMEIRO PARA O EXAME FÍSICO 

HEMATOLÓGICO SITUACIONAL 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

Paciente:_______________________   Prontuário:__________________ 

Setor:__________________________   Leito:_______________________ 

Data de admissão:_______________    Diagnóstico:__________________ 
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INFORMAÇÕES SUBJETIVAS 

 

Como passou a noite? _________________Já foi ao banheiro? ______                                                           

Queixas?________________ 

Sono e Repouso: ________________________________                                                                                  

Relacionamento com a equipe: _____________________ 

Comunicação: [  ] Comunicativo [  ] Recusa em falar [  ] Dificuldade de manter a comunicação.                   

Ambiente: [  ] Adaptado  [  ] Não Adaptado 

Apoio Social: [  ] Acompanhante Familiar  [  ] Apoio social insuficiente                                                         

 

Aceitação da dieta: [  ] Total  [  ] Parcial 

 

 

SINAIS VITAIS E VALORES HEMATIMÉTRICOS 

T ______º C / P___________bpm  / R_______irpm / PA ___________mmhg                                                 

Hb ____mg/dl         Ht _______%   Plaquetas: __________    Neutrófilos: ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Avaliação Global 

 

[   ] Lúcido     [   ] Desorientado    [  ] Dor EAD: ___    [  ] Episódios de Febre [   ] Apático    [   ] Agitado  [  ] 

Náuseas e Vômitos [  ] Sangramento: _________   

  

 

Couro Cabeludo 

 

[  ]Íntegro [   ] Sujidades  [  ] Alopécia  [  ] Outros                                                                                                                            

 

 

Face e Região Cervical 

 

[  ]  Dor à palpação de seios frontais e paranasais 

Linfonodos Palpáveis em região: [   ]retroauriculares [   ]occipitais [   ]mentonianos  [  ]submandibulares  [  

]supraclaviculares 

 

 

 

 

 

Olhos 

 

Pupilas: [  ] Isocóricas   [  ] Anisocóricas      [  ] Miose      [  ] Midríase   [  ]Alteração Visual 

 

Mucosas:  [  ] Corada     [  ] Hipocorada  [  ] Hidratada   [  ] Desidratada 

 

 

Cavidade Nasal 

 

[  ] Sujidades  [  ] Secreção Fluida  [  ] Secreção Espessa  [  ] Muco [  ] Sangramento   [  ] Desvio de septo  

 

[  ] SNE [  ] SNG  [  ] Macronebulização 

 

 

Cavidade Oral 
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[  ] Sujidades      [  ] Ausência de Elementos Dentários             

                                                                                                                    

Mucosa: [  ] Normocorada  [  ]  Hiperemiada    [  ] Mucosites   

                

 

Tórax 

 

Forma simétrica: [  ]Sem alterações [  ]Chato   [  ]Tonel  [  ]Infundibuliforme    

                                                                                                             

Ausculta Cardíaca: [  ] Bulhas Normofonéticas [  ] Sopro Caríaco 

 

Avaliação Cardiológica: [  ] Normocardico  [  ]  Taquicardico  [  ] Bradicardico 

 

Ritmo respiratório: [  ]Sem alterações [  ]Dispneico  [  ]Ortopneico 

 

Frequência Respitarória: [   ] Eupneico [   ]Taquipneico  [   ]Bradipneia   [  ]Apneia 

 

Percussão torácica:[  ]Claro pulmonar [  ]Hipersonaridade  [  ]Maciço[  ]Submaciço            [  ]Timpânico 

 

Ausculta Pulmonar: [  ]MVUA [   ] M.V. Diminuídos  [  ]M.V. Abolidos [   ] Sibilos [   ] Roncos [   ] Estertotes 

 

Expansibilidade Pulmonar: [  ] Boa  [  ]  Reduzida em Hemitórax ____ 

 

 

Abdome 

 

Inspeção e Palpação: [  ] Normotenso  [  ] Flácido  [  ] Distendido 

 

 Ausculta de Ruídos Hidroaéreos _____/min.      

                     

Peristalse: [  ] Presente   [  ] Ausente     

  

Dor a Palpação: [  ] Superficial   [  ] Profunda          Hepatomegalia  [  ] Esplenomegalia: [  ] 

 

Eliminações Intestinais: [  ] Presente [  ] Ausente [  ] Constipação [  ] Fecaloma [  ] Evacuação sólida  [  ] 

Evacuação pastosa [  ] Melena [  ] Líquida                           [  ] Enterorragia 

 

 

 

Região Genito-urinário 

 

 [  ] Presença de corrimento  

 

Eliminações Vesicais: [  ] Fralda [  ]CVD [   ] Límpida  [  ] Grumos   [  ]Oligúria  [  ] Turva  [  ] Anúria  [  

]Hematúria 

 

Insuficiência Renal Aguda: [  ]   Insuficiência Renal Crônica: [  ]  Uso de Hemodiálise [  ] 

 

 

Membros  

 

[  ] Descamações : _____________       

[  ] Edema:___________     

[  ] Lesões: _____________ 

[  ] Curativos: __________ 

[  ] Avaliação de cateteres :  ___________  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, foram identificadas as situações-problema de clientes hospitalizados 

com diagnóstico de doença hematológica, através de uma situação problema criada. 

A abordagem dessa situação problema foi direcionada aos problemas evidentes e não 

evidentes baseados nas avaliações de enfermeiros atuantes no cenário do estudo. Tais 

problemas que envolvem o cliente hospitalizado não estão associados somente aos sinais e 

sintomas de sua doença, nos quais é possível identificar durante a realização do exame físico.  

 Além disso, é necessário compreender e intervir em problemas decorrentes da 

comunicação, do ambiente em que se encontram com sua família, do estado emocional, da 

interação enfermeiro-cliente durante uma hospitalização, entre outros. 

Com o desenvolvimento da Metodologia de Resolução de Situações-Problema e 

utilizando um referencial teórico de Vila de Carvalho, foi possível elaborar e discutir uma 

situação-problema construída. Diante dos problemas encontrados, estes puderam ser 

associados aos 21 problemas de enfermagem da teórica Faye Abdellah, identificando 

intervenções para as resoluções desses problemas. 

Esta metodologia de ensino, em termos de realidade, tem contribuído para a melhora 

de uma aprendizagem situacional e problematizadora acerca do exame físico, exigindo cada 

vez mais o desenvolvimento de competências do docente para utilizá-la, em plano de ensino 

em Enfermagem e ao profissional durante a realização do procedimento e tomada de decisão. 

A partir do desenvolvimento do estudo, foi elaborado um instrumento de ensino e uso 

diário que poderá ser utilizado por enfermeiros que prestam cuidados a clientes com 

distúrbios hematológicos, auxiliando durante a execução de um procedimento que consta no 

Processo de Enfermagem, o exame físico.  

Sendo assim, é de extrema urgência a mudança do paradigma do ensino citado por 

Paulo Freire como educação bancária. A utilização de diferentes metodologias de ensino deve 

ser aplicada durante a formação do profissional enfermeiro, contribuindo para o preparo de 

um profissional com pensamento critico e reflexivo. Além do mais, é possível utilizar novas 

metodologias com os profissionais já atuantes no mercado de trabalho, contribuindo para 

alcançar uma ótima qualidade de assistência prestada. 

Cabe destacar como limitação do estudo a falta de interesse por parte de alguns 

profissionais ao identificarem que o instrumento de coleta de dados se daria com perguntas 
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abertas, necessitando de uma leitura da situação problema e um pensamento crítico acerca da 

temática do exame físico. 
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ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL NO ENSINO NA SAÚDE (MPES/UFF) 

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTE - 

HEMORIO 

 

APENDICE 1 : SITUAÇÃO PROBLEMA 

Cliente E.A.S, masculino, 55 anos, casado, cor branca, trabalha como motorista. Fazendo uso de 

antibioticoterapia e quimioterapia. Diagnóstico médico de Mielofibrose, patologia em que há substituição 

de células da medula óssea por tecido fibroso. Informa descoberta da doença após aparecimento de 

quadros repentinos de infecção e sangramentos espontâneos. Reside com a esposa e filho tendo uma boa 

convivência com os mesmos. Nos últimos meses deixou de apresentar convívio social com amigos e 

familiares devido a complicações relacionadas à patologia. Diz acreditar em Deus, porém não pratica 

nenhuma religião.  Permanece internado no setor de internação coletiva com outros 5 clientes. Ambiente 

com escassa iluminação no período noturno, pouca ventilação em todos os períodos do dia, além de 

apresentar ruídos internos e externos. Cliente não adaptado ao ambiente, pois refere insatisfação com 

local em que se encontra e com os profissionais que o assistem. Queixa-se dificuldade para dormir devido 

ao ambiente hospitalar, dores em membros superiores e dificuldades em realizar eliminações intestinais. 

Aceitação parcial da dieta devido a episódios de náuseas e vômitos. Verbaliza constantemente o medo da 

morte. Apresenta-se ansioso, estressado, agressivo e pouco comunicativo com os familiares e equipe 

multiprofissional. Ventilando com auxílio de macronebulização devido a episódios de dispnéia. Equipe de 

enfermagem orientada a notificação de aviso de febre e coleta de hemocultura em casos de tax > 37.8°C. 

Ao exame físico: Alopécia em couro cabeludo, mucosa ocular hipocorada (+2/+4), Presença de mucosite 

grau 2 em cavidade oral. Linfonodos palpáveis em região submentual e submandibular. Membros 

superiores ressecados e com turgor cutâneo diminuído, alem de equimoses relacionados a fragilidade 

capilar e múltiplas tentativa de punções periféricas.  AP: MVUA com leves roncos em ápice. Frêmito 

toráco vocal e Manobra de Rualt preservados. AC: BNF em 2 t. Ausculta abdominal com 5 ruídos 

hidroaéreos/min, com dor a palpação profunda. Sinal de piparote negativo. Presença de cateter vesical de 

demora em meato uretral. Membros inferiores com cacifo (+1/+4). Apresentando grau de dependência 

parcial, pois realiza suas atividades de higiene, auto cuidado e deambulação com auxilio. No momento, 

existe um precário relacionamento com a equipe médica e de enfermagem, realizando agressões verbais e 

se negando a administração de algumas medicações, além da resistência com o enfermeiro na execução 

do exame físico diário.  

Sinais Vitais: PA: 110x70; FC: 90 bpm; FR: 20 IRPM; Tax: 38.7°c.  

Valores hematimétricos: Ht: 27% ; Hb: 10.4 g/dl ; plaquetas: 45.000. 
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APÊNDICE 2 – ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA DOS PARTICIPANTES.  

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL NO ENSINO NA SAÚDE (MPES/UFF) 

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTE – 

HEMORIO 

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

 

 

 

 

  

 

1) IDADE: ____  

2) SEXO: (    )M  (   )F 

3) ANO DE FORMACAO: ___________ 

4) TEMPO DE ATUACAO COMO ENFERMEIRO (A):____________ 

5) TEMPO DE ATUACAO NA ÁREA HEMATOLÓGICA:_______________________ 

6) TEMPO DE ATUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO:____________________ 

7) TEMPO DE ATUAÇÃO NO SETOR: _______________ 

8) POSSUI PÓS GRADUACAO? (   ) SIM   (  ) NÃO ;    SE SIM, QUAL ÁREA ?_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

1) VOCE REALIZA O EXAME FÍSICO NA SUA PRATICA DIARIA?  

EM QUAL MOMENTO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) O QUE CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL NO EXAME FÍSICO DE UM CLIENTE 

HEMATOLÓGICO? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA DOS PARTICIPANTES -  

continuação. 

 

Diante da situação problema apresenta, responda: 

1) Quais os problemas presentes na situação descrita? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Quais fatores da prática assistencial podem interferir na realização do exame físico pelo 

enfermeiro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) De que forma o ambiente, no qual o cliente encontra-se inserido, interfere no processo 

saúde-doença e no cuidado de Enfermagem?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Como os fatores emocionais, psicológicos e sociais se relacionam com os demais 

problemas do cliente e/ou com situações vivenciadas na prática do cuidar do 

Enfermeiro?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APENDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL NO ENSINO NA SAÚDE (MPES/UFF) 

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTE - 

HEMORIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Estudo: SITUAÇÕES PROBLEMA DE CLIENTES HEMATOLOGICOS: 

Considerações acerca do exame físico na prática assistencial do enfermeiro. 

Pesquisador Responsável: Vinícius Rodrigues de Souza 

Sob orientação da Profª Drª. Gisella de Carvalho Queluci 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa - UFF 

Telefones para contato: (21) 9 9223-4568. 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: ___anos               R.G. __________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do trabalho de conclusão de curso: 

“SITUAÇÕES PROBLEMA DE CLIENTES HEMATOLOGICOS: 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO EXAME FÍSICO NA PRÁTICA 

ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO”. 

O objetivo do estudo é: Analisar o exame físico em um contexto situacional de clientes 

hematológicos na prática assistencial do enfermeiro. Considerando que sua participação na 

pesquisa em nada influenciará no seu setor de trabalho, poderão ser marcados encontros para 

respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos 

e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode 

ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial 

de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma 

arquivada pelo pesquisador. 

                                                                        Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2017. 

__________________________________               ________________________________ 

                  (Voluntário)                                                                     Vinícius Rodrigues de Souza 
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ANEXO 1 - FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL NO ENSINO NA SAÚDE (MPES/UFF) 

INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTE - 

HEMORIO 

 


