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Deficiências 

 

“Deficiente” é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras 

pessoas ou da sociedade e que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. 

“Louco” é quem não procura ser feliz com o que possui. 

“Cego” é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos 

para seus míseros problemas e pequenas dores. 

“Surdo” é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou apelo de um 

irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e querer garantir seus tostões no fim do 

mês. 

“Mudo” é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da 

hipocrisia. 

“Paralítico” é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. 

“Diabético” é quem não consegue ser doce. 

“Anão” é quem não sabe deixar o amor crescer. 

E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois: 

“Miseráveis” são todos que não conseguem falar com Deus”. 

 

Mario Quintana (1906-1994) 

  



 

RESUMO 

 

MOURA, Izabella Bezerra de Lima. Necessidades de saúde de pessoas com deficiência: uma 

análise de conceito. 2018. 123 fls. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2018. 

 

Este estudo trata-se de uma análise de conceito de Necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência, de acordo com o modelo de Walker e Avant. O objetivo geral foi: analisar o 

conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência usando o modelo de Walker e 

Avant. E os objetivos específicos foram: identificar e sintetizar o conceito de necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência por meio de uma revisão integrativa (RI); identificar os 

atributos, os antecedentes, os consequentes e os referenciais empíricos do conceito de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência; elaborar um caso modelo, um caso-

relacionado e um caso-contrário do conceito de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência. Foram seguidas as oito etapas propostas pelo modelo de Walker e Avant, a saber: 

seleção do conceito, objetivos da análise conceitual, identificação dos possíveis usos do 

conceito, determinação dos critérios de busca na literatura; identificação do conceito; definição 

do objetivo da análise; verificação dos usos do conceito; identificação dos atributos definidores; 

exemplificação de um caso modelo; determinação de casos adicionais; definição dos termos 

antecedentes e consequentes ao conceito; e determinação de referenciais empíricos. Para este 

estudo foi selecionado o conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência, com o 

objetivo de identificar as principais características dessas necessidades e se elas são aplicadas 

a todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência ou podem ser especificas para cada grupo. 

Em seguida, foi elaborado um protocolo de orientação para uma revisão integrativa. A coleta 

de dados ocorreu nas seguintes bases de dados: PUBMED, SCOPUS e Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), acessadas através do Portal de Periódicos da 

Capes, utilizando descritores indexados no Medical Subject Headings (MeSH); e as bases de 

dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Para análise de dados e definição de atributos, 

antecedentes e consequentes do conceito, foi utilizado como estratégia de apreensão o mapa 

conceitual, o qual teve como conceito central – as necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência. O uso do conceito de necessidade de saúde de pessoas com deficiência apresentou 

dois pólos formadores, o primeiro, o da compreensão sobre necessidades de saúde, e o segundo, 

o do entendimento de quem são pessoas com deficiência. Os antecedentes mais encontrados 

estavam fortemente associados com as limitações próprias da deficiência, com as 

vulnerabilidades e fragilidades sociais, com a falta de acessibilidade e com a desarticulação dos 

serviços de saúde. Os atributos definidores identificados foram as necessidades de serviços de 

saúde e de assistência psicossocial, necessidades de autonomia e participação social; 

necessidade de boas condições de vida e necessidades de tecnologias/equipamentos 

especializados. Como consequentes deste conceito, encontrou-se predominantemente, o 

comprometimento da saúde; isolamento social e sentimentos de desvalorização social e 

dependência para a manutenção da vida, dentre outros. Esta tese possibilitou o aprofundamento 

da discussão sobre as necessidades de saúde de pessoas com deficiência, e evidenciou o uso de 

mapas conceituais como técnica para análise de conceito de um fenômeno de estudo. 

 

Descritores: Pessoas com Deficiência. Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde. 

Atenção à Saúde. Enfermagem.  



 

ABSTRACT 

MOURA, Izabella Bezerra de Lima. Health needs of people with disabilities: a concept 

analysis. 2018. 123 fls. Thesis (Doctorate) - Postgraduate Program in Nursing, Federal 

University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2018. 

 

This study is a concept analysis of the health needs of people with disabilities, according to the 

model of Walker and Avant. The general objective was to analyze the concept of health needs 

of people with disabilities using the Walker and Avant model. The specific objectives were: to 

identify and synthesize the concept of health needs of people with disabilities through an 

integrative review (IR); identify the attributes, antecedents, consequences and empirical 

references of the concept of health needs of people with disabilities; elaborate a model case, a 

case-related and a contrary case of the concept of health needs of people with disabilities. The 

eight steps proposed by the Walker and Avant model were followed, namely: concept selection, 

conceptual analysis objectives, identification of possible uses of the concept, determination of 

the search criteria in the literature; concept identification; definition of the objective of the 

analysis; verification of the uses of the concept; identification of defining attributes; example 

of a model case; determination of additional cases; definition of the antecedent and consequent 

terms to the concept; and determination of empirical references. For this study, the concept of 

health needs of people with disabilities was selected, aiming to identify the main characteristics 

of these needs and whether they are applied to all people with any type of disability or can be 

specific to each group. A guideline protocol for an integrative review was then prepared. Data 

collection was carried out in the following databases: PUBMED, SCOPUS and Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), accessed through the Capes Journals 

Portal, using descriptors indexed in the Medical Subject Headings (MeSH); and the Latin 

American Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) databases, accessed through the Virtual Health Library (VHL) with Descriptors in 

Health Sciences (DeCS). For data analysis and definition of attributes, antecedents and 

consequents of the concept, the concept map was used as a strategy of apprehension, which had 

as central concept - the health needs of people with disabilities. The use of the concept of the 

need for health of people with disabilities presented two training poles, the first one, the 

understanding about health needs, and the second, the understanding of who are disabled 

people. The most frequent antecedents were strongly associated with the limitations of 

disability, social vulnerabilities and weaknesses, lack of accessibility and disarticulation of 

health services. The defining attributes identified were the needs of health services and 

psychosocial assistance, needs for autonomy and social participation; need for good living 

conditions and specialized technology / equipment needs. As a consequence of this concept, 

health impairment was predominantly found; social isolation and feelings of social devaluation 

and dependence for the maintenance of life, among others. This thesis made possible the 

deepening of the discussion about the health needs of people with disabilities, and evidenced 

the use of conceptual maps as a technique for concept analysis of a study phenomenon. 

 

Descriptors: Disabled Persons. Health Services Needs and demand. Health Care (Public 

Health). Concept Formation. Nursing.  
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APRESENTAÇÂO 

 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de doutoramento que busca analisar o 

conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência (PcD), caracterizando-se como 

um estudo de natureza metodológica e analítica. 

Nasceu de um projeto de maior extensão, denominado - Necessidades de Saúde de 

pessoas com deficiência, o qual visa o desenvolvimento e validação de um instrumento de 

avaliação de necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Este 

pertence ao grupo de pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em saúde 

mental e saúde coletiva”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e foi idealizado pela professora e 

pesquisadora Drª Samara Sirdênia Duarte do Rosário Belmiro. 

A construção do instrumento culminou com a tese Evidência de validação do 

instrumento de avaliação de necessidades de saúde de pessoas com deficiência física, auditiva 

e visual, defendida em 2016 pela dita idealizadora. Realizou-se uma revisão integrativa para a 

captura dos principais aspectos relacionados as necessidades de saúde da PcD; em seguida, a 

construção do instrumento e depois a validação de conteúdo, semântica e de aparência. 

Ao ingressarmos no Curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFRN, no ano de 2014, formamos um trio, eu, a presente doutoranda, Sâmara 

e Simone, que na época ingressou no Curso de Mestrado do mesmo programa. Todas tínhamos 

o mesmo orientador. Além da amizade que foi sendo construída a cada encontro de trabalho, 

fomos desenvolvendo pesquisas em conjunto, e esta dinâmica foi me inserindo no contexto da 

saúde de pessoas com deficiência. 

Desse modo, fui convidada pelo nosso orientador e por Sâmara, a dá continuidade 

a pesquisa iniciada por ela, ficando responsável pela validação do instrumento em sua parte 

analítica (dimensionalidade, análise de itens e consistência interna) e análise das necessidades 

de saúde da população alvo. Aceitei de prontidão e grata pela confiança. 

É importante comentar uma pouco de minha trajetória pessoal e profissional e assim 

compreender o meu relacionamento com o tema estudado nesta tese. Fui graduada em 

Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no ano de 2006 e 

durante, praticamente toda a minha graduação, tenho participado do grupo de pesquisa 

supracitado, o qual trabalha com as mais diversas temáticas relacionadas com a Saúde Coletiva 

e Saúde mental de grupo humanos. O quadro 01 apresenta um resumo dos artigos publicados 
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nesses quatro últimos anos, no quais eu sou autora, caracterizando a diversidade de temas e 

métodos de pesquisa. 

A participação nas reuniões do grupo, as aulas e treinamentos ministrados, as 

coletas de dados em campo, os projetos de extensão, as visitas domiciliares e tantas outras 

atividades, como os saraus, foram indispensáveis na minha formação e me conduziram para a 

área da Saúde Coletiva e Mental e me sensibilizaram a desenvolver o meu fazer, como 

enfermeira e pesquisadora, preocupada com as populações ditas minoritárias/negligenciadas ou 

que sofrem estigmatização. 

Ressalta-se que a minha dissertação de mestrado trabalhou com o Estigma e 

preconceito vivenciado pelos portadores de hanseníase que eram acompanhados em um hospital 

de doenças infecto-contagiosas, além de avaliar a limitação de atividade e participação social 

dessa clientela. Neste estudo pude ouvi-los e compreender um pouco sobre como é ter uma 

doença estigmatizada e como é viver com suas sequelas físicas e emocionais. 

 

Quadro 1: Relação de artigos publicados nos últimos quatro anos, demonstrando a diversidade 

de temas e métodos estudados. 

OR. TÍTULO AUTORES PERIODICO ANO 

01 Atuação da equipe de 

enfermagem na assistência à 

criança com deficiência na 

atenção primária à saúde.  

ROSÁRIO, S.S.D. 

CARVALHO, S.R.; 

LIMA, I.B.; 

MIRANDA, F.A.N.; 

MONTEIRO, A.I. 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2017 

02 Crack: da problemática 

individual às políticas de 

enfrentamento 

CARVALHO, S.R.; 

MIRANDA, F.A.N.; 

SANTOS, R.C.A.; 

PESSOA JÚNIOR, 

J.M.; BELMIRO, 

S.S.D.R.; MOURA, 

I.B.L. 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2016 

03 Content Validity of an 

Instrument for Assessing 

Healthcare Needs of People 

with Disabilities. 

BELMIRO, S.S.D.R.; 

SIMPSON, C.A.; 

SILVA, G.W.S.; 

SENA, R.C.F.; 

MOURA, I.B.L.; 

CARVALHO, S.R.; 

SOLANO, L.C.; 

SALES, F.W.B.B.; 

COSTA, I.K.F.; 

MIRANDA, F.A.N. . 

International 

Archives of 

Medicine 

2016 

04 Tratamento Medicamentoso do 

craving em usuários de 

CARVALHO, S.R.; 

MIRANDA, F.A.N.; 

BELMIRO, S.S.D.R.; 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2016 

http://lattes.cnpq.br/4949881151997498
http://lattes.cnpq.br/4949881151997498
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cocaína/crack: revisão 

integrativa.  

MOURA, I.B.L; 

SANTOS, R.C.A. 

05 The health care needs of 

physically, hearing or visually 

impaired people: a 

methodological study 

BELMIRO, S.S.D.R.; 

MIRANDA, F.A.N.; 

MOURA, I.B.L.; 

CARVALHO, S.R.; 

COSTA, I.K.F. 

Online Brazilian 

Journal of 

Nursing 

2016 

06 Situações de violência contra 

travestis e transexuais em um 

município do nordeste 

brasileiro 

SILVA, G.W.S.; 

SOUZA, E.F.L.; 

SENA, R.C.F.; 

MOURA, I.B.L.; 

SOBREIRA, M.V.S.; 

MIRANDA, F.A.N. 

Revista Gaúcha 

de Enfermagem 

2016 

07 Contribuição de práticas 

educativas para conhecimento 

de escolares do ensino médio 

sobre hanseníase 

PINHEIRO, M.G.C.; 

SILVA, S.Y.B.; 

MOURA, I.B.L; 

SILVA, F.S.; ISOLDI, 

D.M.R.; SIMPSON, 

C.A. 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2015 

08 Limitação de Atividades e 

participação social em 

pacientes com hanseníase 

MOURA, I.B.L; 

SIMPSON, C.A.; 

CABRAL, A.M.F. 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2014 

09 Ações de autocuidado de 

pessoas com hanseníase 
MOURA, 

I.B.L;SIMPSON, 

C.A.; DUARTE, 

L.M.C.P.S.; SILVA, 

T.M.S.; ISOLDI, 

D.M.R. 

Revista de 

Enfermagem da 

UFPE On Line 

2014 

10 A hanseníase desvelada por 

profissionais de enfermagem 

que atuaram em um hospital 

colônia. 

SILVA, T.M.S.; 

SIMPSON, C.A.; 

MOURA, I.B.L; 

ISOLDI, D.M.R.; 

DUARTE, L.M.C.P.S. 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE On Line 

2014 

11 Knowledge on prevention of 

disabilities in a hanseniasis 

self-care group. 

PINHEIRO, M.G.C.; 

SILVA, S.Y.B.; 

SILVA, F.S.; 

ATAIDE, C.A.V.; 

MOURA, I.B.L; 

SIMPSON, C.A. 

Revista Mineira 

de Enfermagem 

2014 

Fonte: http://lattes.cnpq.br/7066928941001328 
 

Neste sentido, diante do convite, me senti apta a trabalhar com uma população que 

ainda não tinha me aproximado como pesquisadora, e busquei me aprofundar nessa realidade. 

Além das leituras, visitei três instituições que trabalham com pessoas com deficiência, aqui em 

Natal, para conhecer e solicitar a anuência para a continuação da pesquisa futuramente. 

http://lattes.cnpq.br/4949881151997498
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
http://lattes.cnpq.br/3568948187738623
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Assim, dei continuidade com a coleta de dados nas três Instituições para pessoas 

com deficiência, a saber: Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró (ADEFIM), 

Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró (ADVM) e Associação dos Surdos de Mossoró 

(ASMO). Todas localizadas no Município de Mossoró/RN. E durante as visitas, fomos 

encontrando lacunas no instrumento, que me fizeram questionar a sua aplicabilidade para os 

três grupos distintos (deficientes físicos, visuais e auditivos), e principalmente, o que são as 

necessidades de saúde desta população, se elas se diferenciam entre si e como podemos 

caracteriza-las. 

Foi desse modo que esta tese nasceu, da necessidade de discutir sobre o conceito de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência e dar robustez a pesquisa em andamento. 

Também, acredita-se ser essencial para o fortalecimento da pesquisa em Saúde Coletiva para 

esta população, marcada em sua história pela exclusão e discriminação. Esta proposta foi 

confirmada pelos professores da banca do Exame de Qualificação. 

Isto posto, o presente relatório foi elaborado, pensando-se em construir um caminho 

didático para a compreensão da temática e oferecer ao leitor, a partir do avançar das páginas, a 

aproximação com conceitos próprios deste universo. O mesmo foi construído em sete capítulos, 

da seguinte forma: Capitulo 1: Introdução, que aborda de forma genérica o tema do estudo e 

sua problemática, e apresenta os objetivos do estudo; Capítulo 2: Referencial teórico e 

metodológico, no qual fui pormenorizando a análise de conceito e o modelo proposto por  

Walker e Avant; Capítulo 3: Método, caracterizado pelo especificação das etapas da pesquisa 

propriamente dita; Capitulo 4: Resultados e discussão, apresentado em formato de artigo 

referente a análise do conceito como um todo; e por fim, o Capítulo 5: Considerações finais, o 

qual foi construído a partir dos resultados apresentados e limitações do estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A pessoa com deficiência, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

instituída pela Lei Nº 13.146, de 06 de Julho de 2015 (BRASIL, 2015), é compreendida como 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

e que pode ter sua participação plena e efetiva na sociedade dificultada através da interação 

com uma ou mais barreiras sociais. 

O mesmo documento propõe que a avaliação da deficiência, quando necessária, 

deverá ser biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, afim de 

ponderar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação 

(BRASIL, 2015). 

Entende-se que a deficiência é um conceito em evolução e que resulta da interação 

entre pessoas com deficiência e as barreiras que as impedem de participarem efetiva e 

plenamente da sociedade. Aqui destaca-se a importância da acessibilidade aos meios físicos, 

sociais, econômicos e culturais, à saúde, à educação e a informação e comunicação, 

instrumentos esses que podem possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais (WHO, 2012). 

Com um breve resgate do contexto histórico, ao referir que a deficiência era tida 

como um evento dificultador da sobrevivência/subsistência dos povos, Malta et al (2016), 

evidencia as lutas dos movimentos sociais, após as duas grandes guerras, que auxiliaram para 

avanços legais em termos de direitos e proteção para pessoais com deficiência. E aprofunda o 

conceito de deficiência, não apenas restrita as incapacidades e limitações, mas na ênfase no 

apoio dos contextos ambientais e das potencialidades dos indivíduos. 

Desse modo, a deficiência é entendida como consequência das condições de saúde 

e doença, do contexto do ambiente físico e social, pelas diferentes percepções culturais e 

atitudes em relação à deficiência, pela disponibilidade de serviços e de legislação (FARIAS; 

BUCHALLA, 2005). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu relatório, estima que mais de um 

bilhão de pessoas em todo o mundo apresentam alguma forma de deficiência, dentre os quais 
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cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. E com o aumento 

da incidência, devido ao envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas, a 

deficiência tem se tornado uma preocupação ainda maior (WHO, 2012). 

Em relação as crianças, menores de 18 anos de idade, que convivem com alguma 

deficiência, estima-se que existam em torno de 150 milhões, no mundo, e completar a escola 

primária, para estas crianças, configura-se como um grande desafio. Nos países desenvolvidos, 

a média é de 60% das crianças consigam terminar os estudos, entretanto, nos países em 

desenvolvimento, a percentagem cai bastante, 45% (meninos) e 32% (meninas) e a taxa 

daquelas crianças que não frequentam a escola é cerca de 90% (WHO, 2012). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que 45,6 milhões de 

pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da 

população brasileira. As áreas urbanas, detém o maior número de pessoas com deficiência, 

38.473.702, frente aos 7.132.347 das áreas rurais. A Região Nordeste concentra os municípios 

com os maiores percentuais da população com pelo menos uma das deficiências investigadas 

durante o Censo de 2010 (deficiência visual, auditiva ou motora) (BRASIL, 2010). 

Atenta-se ao fato que mesmo com destaque para os números da Região Nordeste, 

observou-se que em todas as Unidades da Federação havia municípios com percentual de 

pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas acima da média nacional, com 

destaque para o Estado do Rio Grande do Norte, onde 12,0% de seus municípios apresentaram 

percentual acima de 35,0%. 

Grandes são as desigualdades, quando comparada as populações com deficiência e 

a população geral. O nível de escolaridade entre as pessoas com deficiência, com 15 anos ou 

mais, é baixo, 61,1% não possuem instrução ou tem apenas o ensino fundamental incompleto. 

No caso de pessoas sem deficiência, esse percentual fica próximo dos 38%. Outra desigualdade 

importante, encontra-se no mercado de trabalho, em que dos 44 milhões de pessoas com 

deficiência que estão em idade ativa, mais da metade (53,8%) estão desocupados ou fora do 

mercado de trabalho; e dos que estão desenvolvendo alguma atividade, apenas 40,2% possuem 

carteira assinada (BRASIL, 2010). 

Em relação aos tipos de deficiência pesquisados (visual, física, auditiva e 

intelectual), há uma certa variação. A deficiência visual foi mais representativa e atinge 3,6 % 

dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos (11,5%). A deficiência 

física foi citada por 1,3% da população e quase a metade deste número (46,8%) referiu grau 

intenso ou muito intenso de limitações, no entanto, menos de 20%, frequentam serviço de 

reabilitação (BRASIL, 2010). 
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A deficiência intelectual foi encontrada em 0,8% da população brasileira, e a 

maioria nasceu com as limitações. A maioria tem grau intenso ou muito intenso de limitação e 

apenas 30% (em média), frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. E por fim, as 

pessoas com deficiência auditiva representam 1,1% da população brasileira, a maioria 

tornaram-se surdos em decorrência de alguma doença e 21% têm grau intenso ou muito intenso 

de limitações (BRASIL, 2010). 

Em geral, as pessoas com deficiência estão mais susceptíveis às piores condições 

de saúde, aos níveis mais baixos de escolaridade, a menor participação no mercado de trabalho, 

e consequentemente, a taxas de pobreza mais elevadas, quando comparadas às pessoas sem 

deficiência. Nota-se que estas pessoas enfrentam mais dificuldades no acesso a serviços de 

saúde, educação, emprego, transporte e informação (WHO, 2012). 

Corroborando com esta informação, a ONU afirma que cerca de 80% das pessoas 

que vivem com alguma deficiência residem nos países em desenvolvimento e a maioria não 

conseguem ter acessos aos serviços básicos para uma vida digna. Destaca ainda, que ter alguma 

deficiência aumenta o custo de vida em cerca de um terço da renda, em média (WHO, 2012). 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, 

apesar de não abordar os aspectos sociais, apresenta algumas considerações sobre a deficiência, 

que além de serem claras e objetivas do ponto de vista biológico, são interessantes para o estudo. 

Esta classificação defini deficiência como um desvio relativamente ao que é geralmente aceito 

como estado biomédico padrão do corpo e das suas funções, que podem ser temporárias ou 

permanentes, progressivas, regressivas ou estáveis, intermitentes ou continuas. Destaca que as 

deficiências podem ser parte ou uma expressão de uma condição de saúde, mas não indicam, 

necessariamente, a presença de uma doença ou que o indivíduo deva ser considerado doente 

(OMS, 2004). 

Neste sentido, e válido compreender alguns conceitos presentes na Saúde Coletiva 

para uma melhor discussão sobre esta temática, como por exemplo, o conceito de saúde e de 

necessidades de saúde. 

O conceito de saúde, desde de 1949, foi convencionado como completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. No entanto, este se configura como 

um conceito múltiplo, complexo e que possui várias facetas. Primeiro, a saúde está atrelada a 

questões de vida, funcionalidade, competências, sofrimento, dor, incapacidades, restrições e 

morte. Segundo, a saúde como um atributo ou estado vital individual ou fenômeno natural, 

definido negativamente como ausência de doenças ou positivamente, como detentor de 

desempenho, funcionalidade e capacidades. Terceiro, a saúde associado a avaliação do estado 
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de saúde de uma população, através dos indicadores demográficos e epidemiológicos. Quarto, 

a saúde vinculada a um valor, seja ele econômico, através da realização de procedimentos e 

serviços, seja, como direito social e bem comum. E por fim, a saúde como um conjunto de atos 

sociais de cuidado e atenção as necessidades e carências de saúde e qualidade de vida 

(ALMEIDA-FILHO; PAIM, 2014). 

Segre e Ferraz (1997) fizeram uma instigante reflexão sobre o conceito de saúde 

vigente. A partir do conceito definido pela OMS, eles questionaram o que seria “perfeito bem-

estar”, a distinção entre físico, mental e social, o conceito de qualidade de vida, de doença e de 

normalidade. E em seguida, destacou a autonomia e subjetividade do ser humano, ser integral, 

possuidor de vontade e transformador de sua realidade. E conclui, sugerindo que o conceito de 

saúde seria uma razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. 

Nessa perspectiva, o conceito de necessidades de saúde, superando a lógica das 

carências e problemas de saúde (doenças, riscos e agravos), expressam projetos ou ideais de 

vida. Postulam a cultura, o descanso, a educação, a saúde, a arte, as relações afetivas, a 

sexualidade, direitos sociais, a felicidades, a preservação do meio ambiente, dentre outras. O 

aprofundamento desta concepção é capaz de mudar a ordem ou a forma de ser agir em saúde 

(ALMEIDA-FILHO; PAIM, 2014). 

Cecílio e Matsumoto (2006) apresentam a ideia de necessidades de saúde como 

fenômenos históricos, dinâmicos e cambiantes e propuseram uma taxonomia de necessidade de 

saúde que dialoga com diversos enfoques teóricos. Esta classificação tem como missão auxiliar 

a prática em saúde, ajudando os trabalhadores/equipes/serviços/redes de serviços a fazer uma 

melhor escuta das pessoas que buscam cuidados em saúde, e dessa forma, tomar suas 

necessidades como norteadores de suas intervenções. 

A taxonomia classifica as necessidades de saúde em quatro dimensões (Figura 01): 

1. Necessidades de boas condições de vida; 2. Garantia de acesso a todas as tecnologias de 

atenção à saúde que melhorem e prolonguem a vida; 3. Necessidade de ter vínculo com o 

profissional ou uma equipe de saúde (sujeitos em relação); e 4. Necessidade de Autonomia e 

Autocuidado na construção do “modo de andar a vida” (construção do sujeito) (CECÍLIO; 

MATSUMOTO, 2006). 
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A primeira engloba fatores ambientais e externos, que influenciariam no processo 

saúde-doença, como também, fatores relacionados aos diferentes modos de vida das pessoas, 

pois estes podem produzir diferentes necessidades de saúde. A segunda, vincula-se ao acesso 

as tecnologias e serviços de saúde, como o atendimento em uma unidade de saúde e realização 

de exames. A terceira, diz respeito ao encontro de subjetividades, a criação de vínculos entre o 

usuário e uma equipe e/ou profissional de saúde. E por fim, a quarta, fortaleze o processo de 

construção de autonomia do indivíduo, sua capacidade de dar sentido a sua vida e de lutar pela 

satisfação de suas necessidades (CECÍLIO, 2009). 

Destaca-se que as necessidades de saúde devem ser identificadas e discutidas 

mediante a interlocução entres os saberes científicos e sociais e entre os sujeitos profissionais 

e usuário, em uma perspectiva de superação das diferenças, através do fortalecimento dos 

processos de negociação e pactuação social (ALMEIDA-FILHO; PAIM, 2014). 

Nessa lógica, no contexto das pessoas com deficiência, Othero e Ayres (2012), ao 

estudarem as necessidades de saúde de pessoas com deficiência a partir das histórias de vida 

dos sujeitos, considera o sentido existencial da experiência do adoecimento (ou da condição de 

existir com deficiência) como essencial para um cuidado mais acolhedor, com criação de 

vínculos e escuta dos sujeitos. 
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Figura 1 - Taxonomia de classificação das necessidades de saúde e suas dimensões. 

Fonte: Adaptação autoral de Matsumoto (1999) 
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1.2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

A condição de existir com deficiência particulariza as necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência, haja vista, possuírem demandas e carência referentes a esta condição. 

Para Mendes (2011), as condições de saúde podem ser definidas como circunstancias que se 

apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais ativas e 

proativas dos sistemas de atenção à saúde. 

Nos últimos dez anos, pesquisas veem discutindo a problemática da deficiência e 

sua repercussão para a saúde da pessoa com deficiência. Elias, Monteiro e Chaves (2008) 

discutiram a acessibilidade de crianças com mielomeningocele (malformação congênita do 

Sistema Nervoso Central que compromete estruturas e funções orgânicas) a benefícios sociais 

que poderiam auxiliar na garantia da continuidade da assistência à saúde. Destacaram que a 

maioria das famílias estudadas se encontram próximas ou abaixo da linha de pobreza, o qual 

aumenta a vulnerabilidade social dessas crianças. Essas dificuldades restringem a capacidade 

de busca por serviços de saúde, o que gera a falta de tratamento adequado e preventivo, levando 

ao aumento das complicações clinicas e consequentemente, uma maior restrição social. 

Para Castro et al (2011), as pessoas com deficiência possuem uma maior 

necessidade de uso de serviços de saúde para a manutenção de sua integridade física e mental, 

e é nessa perspectiva, que eles abordam a questão da acessibilidade aos serviços de saúde, 

porque entendem que investigar as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiências na 

acessibilidade aos serviços de saúde pode fornecer subsídios para o planejamento em saúde, 

estruturando e melhorando os serviços de forma que atendam a esse grupo populacional de 

maneira adequada. 

Percebe-se uma relação intima do contexto socioeconômico na acessibilidade aos 

serviços de saúde. A melhoria nos níveis de escolaridade, capacitação profissional e 

consequentemente na renda familiar, possibilitaria as pessoas com deficiência um maior 

desenvolvimento de sua autonomia, busca de seus direitos e melhor condição de saúde 

(AMARAL et al, 2012). 

Ainda sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência no serviço público, Lopes, 

Soares e Bohusch (2014), propõem estratégias de acesso, pelas quais esses usuários possam ser 

atendidos por um profissional de saúde, no seu domicilio ou no serviço de saúde, tendo como 

alternativa de acesso, meio de transporte adaptado oferecido pelo poder público. Além disso, 

esclarece sobre a real necessidade de sensibilização das equipes de saúde para desempenhar um 
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cuidado inclusivo, reconhecendo a dimensão ampliada da atuação em saúde e que sejam 

guiados pelos valores da integralidade. 

Estudos sobre as necessidades de saúde de pessoas com deficiência (OTHERO; 

AYRES, 2012; SOUZA; PIMENTEL, 2012; AOKI; OLIVER, 2013; OLIVEIRA; CELINO; 

COSTA, 2015; NOGUEIRA et al, 2016) demonstram a complexidade das necessidades 

apresentadas pela população estudada, e que exigem a implementação de políticas públicas 

capazes de promover a ampliação das redes de apoio social, do acesso às informações e da 

articulação de ações intersetoriais. 

Nesse sentido, Othero e Ayres (2012), ao ouvirem as histórias de vida de pessoas 

com deficiência física, auditiva ou visual, manisfestadas na primeira infância ou na idade adulta, 

identificaram cinco grandes temas ligados às necessidades de saúde desta população, os quais 

foram construídos a partir do referencial teórico da integralidade e do cuidado. Essas temáticas 

foram: 1. A vivência da deficiência; 2. Independencia, autonomia e apoio; 3. Acesso e direitos; 

4. Sentidos das intervenções; e 5. Ações e estratégias.  

A partir da análise de cada tema supracitado, os autores, como proposição, 

apresentaram 11 núcleos relacionados às necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

(Figura 02), e ressaltaram que os valores, os desejos e as necessidades, envolvidos na relação 

usuário/serviço, devem ser incorporados às práticas cotidianas (OTHERO; AYRES, 2012). 

São eles: 1. Acesso aos serviços de saúde e de reabilitação, como também a 

oportunidades de emprego, estudo, lazer e cultura, dentre outros; 2. Apoio psicossocial e ações 

para elaboração das perdas e mudanças decorrentes da deficiência e sua irreversibilidade; 3. 

Intervenção nas questões de saúde para além dos aspectos específicos da deficiência; 4. 

Autonomia e independência, trabalhando suas capacidades e potencialidades 5. Equipamentos 

e dispositivos de tecnologia assistiva, o que possibilita a autonomia, independecia e dignidade; 

6. Informação e orientação sobre os mais diversos assuntos relacionados a deficiência ou 

aspectos gerais de direitos e cidadania; 7. Prevenção e diagnóstico precoce, favorecendo a 

redução de incapacidades; 8. Reconhecimento e garantia de direitos; 9. (Re)encontro com 

atividades significativas e dessa forma, retomar um lugar de valor, ação e interação com o 

contexto em que vive; 10. Validação e ajuda na construção de estratégias próprias de 

enfrentamento; e por fim, 11. Construção de vínculo com profissional de saúde, com destaque 

para o cuidado, escuta, e contrução de uma relação de confiança mutua com o profissional 

(OTHERO; AYRES, 2012). 
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A figura 02 demonstra o quanto a temática das necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência está envolvida com diversos contextos, que perpassam aspectos meramente 

ditos da área de saúde, caracterizando-se como multifatorial e intersetorial. Nesse sentido, é 

relevante evidenciar o descompasso entre a proposta das políticas públicas brasileiras e a 

realidade do perfil das pessoas com deficiência no país. Os estudos apontaram o pouco acesso 

aos serviços de saúde, ações restritas a reabilitação, diagnostico tardio, forte exclusão social, 

baixo nível de escolaridade, maiores índices de desempregos, negação da autonomia, e 

dificuldade de comunicação ou de atendimento especializado (SOUZA; PIMENTEL, 2012; 

AOKI; OLIVER, 2013; NICOLAR; SCHRAIBER, AYRES, 2013; NOGUEIRA et al, 2016). 

  

Figura 2 - Núcleos relacionados às necessidades de saúde de pessoas com deficiência propostos por Othero e Ayre 

(2012) 

Fonte: Adaptação autoral de Othero e Ayres, 2012 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Elias, Monteiro e Chaves (2008) conclui seu estudo afirmando que capacitar a 

pessoa com deficiência para exercer seu papel na sociedade se faz necessário para o 

atendimento mais pleno de suas necessidades, através do resgate a sua cidadania, a redução do 

preconceito e discriminação e da criação de políticas públicas e institucionais adequadas a 

responder suas necessidades físicas, clínicas e psicossoais. 

Desse modo, o presente estudo busca aprofundar a discussão sobre as necessidades 

de saúde de pessoas com deficiência, justamente por concordar que para a identificação dessas 

demandas é imprescindível o desenvolvimento da capacidade de escuta, de respeito a 

diversidade humana, cultural, social e de compreensão de saúde e doença. Assim, se permite a 

construção de uma nova estética da clínica, baseada em pessoas e não somente em doenças ou 

deficiências, garantindo o exercício da autonomia dos usuários, seu direito de ir e vim e sua 

liberdade de escolha (PINHEIRO et al, 2005). 

É sabido que a deficiência é compreendida como um conceito histórico, construído 

culturalmente e que tem aspectos de segregação e exclusão. Aquele que carrega consigo marcas 

que o distanciam do protótipo social de uma dada cultura pode ter seu espaço social e direito à 

cidadania comprometido, e por isso se faz tão necessário se discutir a inclusão, nos mais 

diversos espaços sociais, da pessoa com deficiência (FRANÇA; PAGLIUCA, 2009). 

Essas mesmas autoras sugerem que a atuação do enfermeiro exceda o processo de 

reabilitação e reintegração de pessoas com deficiência (no campo biológico) e alcance um 

caráter mais inclusivista a partir da escuta e compreensão dos sentimentos e gestos; e que tenha 

a assistência à saúde que objetive a promoção a saúde e o envolvimento do binômio 

usuário/família (FRANÇA; PAGLIUCA, 2009). 

Corroborando com Rosário (2012), acredita-se na urgência do desenvolvimento de 

ações de ampliação ao acesso das pessoas com deficiência à saúde, educação, cultura, trabalho, 

entre outros direitos. Desse modo, a fim de aprofundar a compreensão sobre as necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência, e entendendo que essas necessidades se relacionam não 

somente com as limitações restritas ao corpo e ao indivíduo, mas sim com as “limitações” que 

transcendem o homem e a sociedade, as “limitações” relacionais e existenciais, questiona-se:  

 Qual o conceito das necessidades de saúde de pessoas com deficiência? 

 Quais os usos deste conceito? 

 Quais suas principais características e atributos? 
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 Quais suas causas e suas consequências para a saúde desta população? 

 De que maneira essas necessidades de saúde podem ser enfrentadas? 

 E como essas necessidades de saúde podem ser solucionadas? 

Isto posto, para desenvolver um estudo teórico sobre a temática das necessidades 

de saúde de pessoas com deficiência, formularam-se os seguintes objetivos da pesquisa:  

 OBJETIVO GERAL: Analisar conceito de necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência usando o modelo de Walker e Avant (2015). 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Sintetizar o conceito de necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência por meio de uma revisão integrativa (RI); 2. 

Identificar os atributos, os antecedentes, os consequentes e os referenciais 

empíricos do conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência; 3. 

Elaborar um caso modelo, um caso relacionado e um caso-contrário do conceito de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência. 
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2 ANÁLISE DE CONCEITO PROPOSTA POR WALKER E AVANT 

 

 

A discriminação formal e a análise minuciosa de um fenômeno, para McWen e 

Wills (2009), se dá a partir da definição deste fenômeno ou da análise do conceito que o define. 

E isto exige tempo, pesquisa e esforços significativos para se explorar de forma adequada um 

dado conceito, que venha a favorecer o desenvolvimento de uma teoria em vistas de subsidiar 

a pesquisa e a prática. 

No dicionário, encontra-se a definição de conceito referente a uma ideia, modo de 

pensar, opinião ou concepção sobre algo ou alguém. Filosoficamente, vincula-se a uma 

representação mental ou linguística de qualquer objeto concreto ou abstrato, a fim de 

compreende-lo quanto a sua identificação, descrição e classificação. Também pode significar 

uma avaliação do aproveitamento de um estudante; uma conclusão moral de uma narrativa, 

fabulas ou charadas (AULETE, 2014) 

No campo da enfermagem, o significado de conceito faz referência a termos ou 

expressões que caracterizam fenômenos que ocorrem na natureza ou no pensamento. Os 

conceitos podem ser abstratos ou relativamente concretos, e são formulados para permitir a 

comunicação de significados das realidades do mundo. Um conjunto de conceitos organizados 

e interligados dão estrutura a ciência e permitem a construção da teoria a partir de formulações 

mentais usadas para representar experiências (MCWEN; WILLS, 2009). 

Essas formulações são dinâmicas, elaboradas dentro de um contexto teórico e 

temporal e apresentam vários níveis de abstração. McWen e Wills (2009) expõem cinco tipos 

de conceitos, a saber: 1. Enumerativos, que estão sempre presentes e universais (ex: idades e 

altura); 2. Associativos, quando existem apenas em algumas condições dentro do fenômeno e 

podem ter valor zero (ex: renda e ansiedade); 3. Relacionais, quando são entendidos apenas 

pela combinação ou interação de dois ou mais conceitos enumerativos e associativos (ex: idoso 

– conceito compreendido a partir da associação de idade e longevidade); 4. Estatísticos, caso 

relacionem a propriedade de uma coisa em termos de sua distribuição na população (ex: índice 

de prevalência do HIV/Aids); 5. Somativos, quando representam uma entidade complexa de 

um fenômeno, são complexos e não-mensuráveis (ex: enfermagem e saúde). 

No entanto, a compreensão do conceito quanto ao seu nível de abstração também 

pode ser dividida em conceitos concretos e conceitos abstratos. Os conceitos concretos são 

construídos por referencias empíricos, diretamente observáveis na realidade, que podem ser 

sentidas ou ouvidas, e limitados pelo tempo e espaço. Em contrapartida, os conceitos abstratos 

têm sua formação não claramente observável de forma direta ou indireta, e são independentes 
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de tempo e espaço. Precisam de indicadores empíricos para serem mensuráveis e esses devem 

ser identificados ou desenvolvidos (WALKER; AVANT, 2011; MCWEN; WILLS, 2009) 

Dessa forma, os conceitos podem ser categorizados em conceitos definidos 

teoricamente e conceitos definidos operacionalmente. O primeiro, tem uma definição teórica 

do significado do termo, dentro do contexto de uma teoria e permite que uma terceira pessoa o 

investigue quanto a sua validade. O segundo, relaciona o significado do termo a um conjunto 

de procedimentos capaz de mensurar e atribuir um valor ao conceito, dessa forma, possibilita 

que este seja medido e que suas hipóteses sejam testadas (MCWEN; WILLS, 2009) 

Quanto a origem dos conceitos, McWen e Wills (2009), afirmam que os conceitos 

de enfermagem são provenientes do mundo natural, da pesquisa ou derivada de outras ciências. 

Os conceitos naturalistas são observáveis na natureza ou na prática da enfermagem, podendo 

ser de fato mensuráveis (ex. peso corporal) ou indiretamente mensuráveis (ex. espiritualidade). 

Os conceitos nascidos na pesquisa surgem através de método de análise e investigação, como 

as abordagens qualitativas, fenomenológicas ou fundamentadas. E por fim, os conceitos 

existentes, são caracterizados por serem provenientes de outras disciplinas ou ciência e 

adaptados para a prática de enfermagem. Também são uteis para a pesquisa e teoria de 

enfermagem. 

Nessa perspectiva, reconhecendo o valor de uma adequada definição de um dado 

conceito para a pesquisa, faz-se necessário compreender como este processo de pesquisa ocorre. 

Para McWen e Wills (2009): 

 

 

“A análise de conceito, o desenvolvimento de conceito, a síntese de conceito ou outros 

termos referem-se ao processo rigoroso de trazer clareza à definição dos conceitos 

usados na ciência. A análise de conceito e o desenvolvimento de conceito são termos 

usados mais comumente na enfermagem e são, em geral, aplicados ao processo de 

pesquisa que examina os conceitos quanto ao seu nível de desenvolvimento revelado 

por estrutura interna, uso, representatividade e relacionamento com outros conceitos. 

Assim, a análise de conceito/desenvolvimento de conceito explora o significado dos 

conceitos para promover o entendimento” (MCWEN; WILLS, 2009, p. 79). 

 

 

Avaliar o nível de maturidade ou desenvolvimento de um dado conceito. Identificar 

as falhas no conhecimento. Determinar a necessidade de refinar ou esclarecer um conceito 

quando este aparece com múltiplos significados. Avaliar a adequação dos conceitos que 

competem em sua relação com outros fenômenos. Examinar a congruência entre a definição do 

conceito e a maneira como foi operacionalizado. Determinar o ajuste entre a definição e sua 

aplicabilidade na prática. Todos esses configuram-se finalidades ou objetivos de uma análise 

de conceito (MCWEN; WILLS, 2009). 
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Walker e Avant (2011) concordam com a idéia a cima, quando entendem que um 

processo de examinar os elementos básicos de um conceito trata-se de uma análise de conceito 

e que ao dividi-lo em seus elementos mais simples, torna-se mais fácil determinar sua estrutura 

interna. E defendem que os resultados deste processo auxiliam na construção de relações entre 

os conceitos de forma mais precisa; na construção de instrumentos de pesquisas ou entrevistas 

guias e no desenvolvimento de uma linguagem padronizada para descrever a prática. 

Desse modo, propuseram um modelo de análise, baseado em Wilson (1963), pelo 

qual simplifica o processo em oito etapas ao invés de onze. Essas etapas são: 1. Seleção de um 

conceito; 2. Determinação dos objetivos ou fins da análise; 3. Identificação de todos os usos do 

conceito; 4. Determinação dos atributos; 5. Identificação de um caso modelo; 6. Identificação 

de casos bordeline, relacionados, contrário, inventados e ilegítimos; 7. Identificação de 

antecedentes e consequentes; 8. Definição de referenciais empíricos. Salienta-se que essas 

etapas serão descritas sequencialmente, no entanto, elas ocorrem simultaneamente, e podem 

exigir do pesquisador um movimento de idas e vindas, resultando em uma análise mais limpa 

e precisa. A Figura 3, a seguir, tem a função de explicar essas etapas de forma sucinta e facilitar 

o entendimento. 

A primeira etapa proposta por Walker e Avant (2011) baseia-se na escolha do 

conceito a ser estudado. Essa etapa deve ser realizada com muito cuidado e orientada a partir 

de um problema de interesse ou relevante para um progresso teórico. O conceito escolhido deve 

gerar uma relação de dependência com todos os outros fatores relacionados com a pesquisa 

(contextos, fronteiras, relevância, justificativa). Ele precisa ser gerenciável, evitando termos 

muitos primitivos, que possam ser facialmente definidos, ou muito amplos, que podem abranger 

vários significados e confundir a análise. 

A segunda etapa, a determinação dos objetivos da análise, busca responder a 

seguinte pergunta – “por que estou fazendo esta análise de conceito? ”. Esta etapa ajuda na 

definição do que se procura; e para tanto, deve ser decidido com antecedência, anotá-la e mantê-

la acessível durante a análise. Alguns exemplos de objetivos para uma análise de conceito são: 

esclarecer o significado de um conceito existente; distinguir os usos científicos e não científicos 

do um conceito; desenvolver uma definição operacional; construir um instrumento de pesquisa 

ou adicionar um conceito a uma teoria existente (WALKER; AVANT, 2011). 
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Figura 3 - Representação gráfica do Modelo de Análise Conceitual proposto por WALKER e AVANT. 

Fonte: WALKER; AVANT, 2011 
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A identificação dos usos do conceito, terceira etapa, caracteriza-se pela busca 

incansável dos muitos usos do conceito em questão, em várias fontes, como por exemplo, 

dicionários, enciclopédias, livros impressos e e-books, bases de dados e artigos científicos. 

Nesta fase aconselha-se a não se limitar apenas a um aspecto do conceito. Deve-se incluir os 

usos implícitos e explícitos, os científicos e não científicos, a fim de encontrar informações 

valiosas. Os autores acreditam que todos os aspectos do conceito devem ser considerados, por 

produzirem, geralmente, significados mais ricos, no entanto, a depender do conceito em estudo, 

isto se tornara impraticável ou inútil, e os objetivos da análise serão os norteadores (WALKER; 

AVANT, 2011) 

Na quarta etapa, encontra-se o coração da análise de conceito - a determinação dos 

atributos definidores. Nesta fase há um esforço em garimpar os atributos mais frequentemente 

associados ao conceito e que permitem uma visão mais ampla do mesmo. Ou seja, busca-se 

pelas características definidoras ou aspectos característicos de um conceito, que o distingue de 

outros conceitos. Algumas observações importantes são apresentadas pelos autores, as quais 

sejam: 

 

 

 “Na verdade, as melhores analises refinam os atributos definidores para o 

menor número que ainda irá diferenciar o conceito de interesse de conceitos 

circundantes”; 

 “ Se a análise é bem-feita, as características definidoras devem chamar 

imediatamente o conceito a mente”; 

 As definições de atributos não são imutáveis. Eles podem alterar quando 

melhorar o seu entendimento do conceito. [...]. Ou eles podem mudar quando usado 

em um contexto diferente daquele do estudo”; 

 “O caso modelo ajuda a certificar-se de que você tem as características 

definidoras corretas” (WALKER; AVANT, 2005, p. 51). 

 

 

A quinta etapa, a identificação do caso modelo, caracteriza-se por ser um exemplo 

da utilização do conceito que demonstra todos os atributos de definição do conceito. Tanto que, 

pode ser definido como um caso puro ou paradigmático, identificado em casos reais, ou na 

literatura ou mesmo construído pelo pesquisador. Em alguns casos, são encontrados antes dos 

atributos, durante ou depois. O importante é a reflexão comparativa que favorecer a 

compreensão do significado e do contexto do conceito (WALKER; AVANT, 2011). 

A sexta etapa dar-se pela identificação dos casos bordeline, relacionados, 

contrário, inventados e ilegítimos, ou simplesmente denominados como casos adicionais. A 

finalidade básica desta etapa é auxiliar na decisão do que é um atributo do conceito que está 

sendo estudado e do que não é atributo deste. Desse modo, o quadro abaixo foi criado para 
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apresentar um resumo das particularidades de cada caso, e assim ajudar a encontrá-los ou 

construí-los (WALKER; AVANT, 2011). 

 

Quadro 2: Casos adicionais e direcionamentos para encontrá-los ou construí-los. 

CASOS ADICIONAIS DIRECIONAMENTOS PARA ENCONTRA-LOS OU CONSTRUÍ-LOS 

Casos Bordelaine ou 

casos-limite 
 Contém a maioria dos atributos definidores, mas não todos eles; 

 Diferem substancialmente em um dos atributos, tais como o comprimento 

do tempo ou a intensidade de ocorrência; 

 São inconsistentes em alguma característica do conceito em questão; 

Casos relacionados  São instâncias de conceitos que estão relacionados com conceito 

estudado, mas não contém todos os atributos de definição; 

 Eles são semelhantes e de alguma forma ligados ao conceito principal; 

 Ajudam a entender como o conceito principal se relaciona com uma rede 

de outros conceitos circundantes; 

 Possuem termos próprios (outros conceitos) e devem ser explicitados para 

melhor compreensão. 

Caso contrário  Exemplo claro do que não é o conceito; 

 Auxilia na identificação dos atributos definidores quando não tem muita 

clareza sobre o conceito em estudo, mas foi possível identificar o que ele 

não é 

Caso Inventado  Contem ideias fora de nossa própria experiência (ficção); 

 São uteis quando se examina conceitos muito familiares; 

 Para se ter uma imagem verdadeira dos atributos definidores críticos, 

toma-se o conceito fora de seu contexto normal e coloca-o em uma 

fantasia; 

 Quando o conceito é claro e os outros casos foram suficientes para superar 

as dificuldades e ambiguidades, não será preciso usar um caso inventado. 

Caso ilegítimo  Exemplo do uso do conceito incorretamente ou fora do contexto; 

 São uteis quando há um significado para o termo completamente diferente 

de todos os outros; 

 Podem apresentar alguns atributos, mas a maioria não se aplicará. 

Fonte: WALKER; AVANT, 2011 

 

Em seguida, na sétima etapa, encontra-se a identificação dos antecedentes e 

consequentes do conceito, os quais podem clarificar os contextos sociais em que o conceito é 

usado. Ajudam no refinamento dos atributos definidores, pois estes, não podem ser nem 

antecedentes, nem consequentes, e vice-versa. Antecedentes são eventos ou incidentes que 

devem ocorrer ou ser antes da ocorrência do conceito. Em contrapartida, os consequentes são 

eventos ou incidentes que surgem como resultado da ocorrência do conceito, ou seja, são os 

resultados do conceito (WALKER; AVANT, 2011). 

Os autores ainda destacam que os antecedentes são particularmente uteis em ajudar 

o pesquisador a identificar os pressupostos sobre o conceito em estudo, e que, os consequentes 

são uteis na determinação das ideias negligenciadas, variáveis ou relações que podem sugerir 

novos caminhos de investigação. 

E por fim, na oitava etapa, ocorre a definição das referências empíricas, o qual 

busca responder a seguinte pergunta – Como fazer para medir este conceito ou determinar a sua 
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existência no mundo real? As referências empíricas são classes ou categorias de fenômenos 

reais que, por sua presença ou existência, demonstram a ocorrência do conceito em si. Não são 

instrumentos de medição, mas os meios pelos quais se pode reconhecer ou medir os atributos 

ou características definidoras. Desse modo, referem-se diretamente aos atributos definidores, e 

em muitos casos, podem ser idênticos (WALKER; AVANT, 2011). 

Walker e Avant (2011), após explanar sobre o seu modelo de análise de conceito, 

apresentam algumas orientações para se evitar armadilhas desse processo que podem 

obscurecer o significado que se deseja transmitir. São elas: 1. Necessita-se tratar o conceito 

objetivamente, e não como arma de persuasão; 2. Não há um passo a passo definido e que 

garanta total sucesso, o exercício intelectual é do pesquisador; 3. Análise de conceito não é 

fácil, é um vigoroso trabalho intelectual, proveitoso e útil; 4. Existem conceitos mais dignos de 

análise do que outros, mas todas as análises devem chegar ao fim; 5. A ideias e críticas de outros 

pensadores são uteis e devem ser instigadas a fim de expandir as ideias do analista; 6. Há 

diferença entre fluência superficial e dialogo produtivo; 7. Evitar adicionar atributos supérfluos, 

o que pode confundir a análise. 

É importante destacar que uma análise de conceito por si só não fornecerá 

informações uteis para o ensino, pesquisa ou prática. Faz-se necessário promover o diálogo 

entre os conceitos, estabelecer suas relações e consequências, para assim, desenvolver teorias 

uteis (WALKER; AVANT, 2011). Consoante a isto, encontrou-se na literatura exemplos de 

análises de conceito (Quadro 2), que caracterizam um esforço para aperfeiçoar o conhecimento 

e descobrir quais são esses vínculos. 

Todos esses estudos relacionados abaixo foram originados a partir de um contexto 

de pesquisa ou da prática, e que utilizaram a análise de conceito para aperfeiçoar o 

conhecimento e determinar diretrizes para posteriores análises ou propuseram a construção de 

instrumentos de medição da ocorrência do conceito. Contudo, destaca-se a relevância desses 

estudos para a prática de enfermagem, seja ela em qualquer contexto. 
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Quadro 3: Exemplos de pesquisas de análise de conceito que utilizaram o modelo proposto por Walker e Avant (2011) 

Periódico 

/Ano 

Autores Objetivo Resultados Conclusões 

Nursing 

Forum/2018 

SCHMIDT, 

B.J.; 

MCARTHU, 

E.C. 

Esclarecer o 

significado dos 

valores 

profissionais de 

enfermagem. 

Uso do conceito: Os autores trouxeram as definições dos termos (dicionário) – valor ou 

valores e profissional. E também, o conceito, em varias áreas, de valores profissionais. Na 

área da saúde, os valores profissionais estariam ligados a devoção e serviço aos outros, 

aprendizagem ao longo da vida e dedicação à melhoria contínua da qualidade. Outros 

termos pertinentes: o que é certo e o que é errado”, orientação / diretrizes, “conjunto de 

padrões”, “coisas mais importantes”, “regras não escritas”. 

 

Atributos: dignidade humana, intergidade, altruísmo e justiça 

 

Antecedentes: alunos, valores e experiências pessoais, educação profissional, educadores, 

aprendizagem afetiva, experiências clínicas e socialização profissional. 

 

Consequentes: códigos de ética/normas explícitas, pressão para aderir/conformar, 

identidade profissional e comprometimento, atitudes, profissionalismo, interações com 

pacientes e outros/colaboração, tomada de decisões, priorização, resolução de problemas, 

resultados do paciente e resultados de enfermagem. 

 

Caso modelo e casos adcionais: foram expostos nos resultados e explicitaram a presença 

total, parcial ou não presença dos atributos definidores do conceito em estudo. 

 

Referenciais empíricos: Os comportamentos que poderiam ser usados para medir os 

valores profissionais de enfermagem são: educação e empoderamento dos outros, respeito 

pelo direito dos pacientes de tomar suas próprias decisões; proteção da privacidade e 

confidencialidade do paciente; comunicação terapêutica honesta; acompanhamento de 

compromissos; atendimento competente de acordo com os padrões; priorização das 

necessidades do paciente antes das necessidades pessoais; ofertas para ajudar os outros; 

genuínas tentativas de entender os pontos de vista dos outros, preocupação sincera com as 

necessidades do paciente e alívio do sofrimento, interação com os outros como iguais, 

tratamento justo dos outros sem discriminação ou preconceito, ações para combater a 

injustiça; e envolvimento em grupos profissionais, sociais ou políticos em questões de 

saúde. 

Os resultados desta análise 

de conceito levantam 

recomendações para a 

pesquisa, prática, educação 

e gestão de enfermagem. 

Os enfermeiros 

pesquisadores devem se 

concentrar no 

desenvolvimento e teste da 

teoria dos valores de 

enfermagem profissional e 

na compreensão dos 

valores comuns de 

enfermagem em um 

ambiente global de saúde. 

Os instrumentos de valores 

devem ser reavaliados e 

testados em diversos 

grupos de enfermeiros, 

incluindo homens e outras 

minorias em enfermagem. 

Na prática, os valores 

centrais devem ser 

articulados para unificar a 

profissão e demonstrar o 

valor da enfermagem para 

o público 

Revista 

Eletronica de 

Enfermagem/

2017 

MOYSÉS, 

A.M.B.; 

ALMEIDA,

A.M.; 

Analisar o 

conceito 

náusea no 

tratamento 

Uso do conceito: Um fenômeno subjetivo de uma sensação desagradável, na parte de trás 

da garganta e no estômago, que pode ou não resultar em vômito). As náuseas referem-se a 

uma sensação desagradável na parte posterior da garganta e do estômago, que pode causar 

vômitos. Náusea antecipatória é uma resposta condicionada a uma ou mais características 

Este estudo possibilitou 

veirifcar que a definição de 

“náusea” da NANDA – I é 

adequada, no entanto, 
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Periódico 

/Ano 

Autores Objetivo Resultados Conclusões 

DURANT, 

L.C.; 

GOZZO, 

T.O. 

quimioterápico

, a fim de 

aperfeiçoar o 

diagnóstico de 

enfermagem 

“náusea”. 

do ambiente - estímulo condicionado - associado com a administração de quimioterapia 

emetogênica - estímulo não condicionado. A náusea é uma resposta comum, desagradável 

e subjetiva, ao tratamento do câncer, por meio de drogas quimioterápicas. Náusea é uma 

sensação onipresente, altamente aversiva, desagradável. Náusea é uma sensação 

desagradável, subjetiva, que pode sinalizar vômito iminente. Náusea é uma sensação 

desagradável, subjetiva, que pode provocar vômitos. 

 

Atributos: Suar/transpirar; Dilatação pupilar, Relato de náusea, Salivação, Sentir fraqueza, 

Sentir-se morno ou quente, Vasoconstrição cutânea (palidez), Aperto no estômago, Cobrir 

a boca, Fazer careta, Motilidade intestinal, Pedir ajuda, Secreção de ácido gástrico, 

Taquicardia. 

 

Antecedentes: Relacionados ao paciente/ biofísico:  Idade (abaixo de 50 anos), Doença do 

movimento, Sexo feminino. Relacionados ao tratamento/fatores farmacológicos: Potencial 

emético do quimioterápico, Agentes quimioterápicos e Doses dos quimioterápicos. Fatores 

psicológicos/situacionais: Ansiedade, Estímulos condicionados (condicionamento 

clássico): visão e odores da clínica, som da voz da enfermeira, cores das drogas 

quimioterápicas, visão do oncologista, imagens da quimioterapia, aversão alimentar e 

Expectativa de náuseas após o tratamento. 

 

Consequentes: Redução na qualidade de vida; Quimioterapia pode ser adiada, alterada, 

dose reduzida ou tratamento interrompido; Diminuição da nutrição / má nutrição. 

destaca-se que o termo 

“tratamento 

quimioterápico” devera ser 

incluído como fator 

relacionado ao dignostico 

de enfermagem “náusea”. 

Novas pesquisas deverão 

ser realizadas para 

aprofundar as 

características definidoras 

do diagnostico “náusea” e 

também, os atributos 

definidores deste termo. 

Os enfermeiros deverão 

investigar os antecedentes 

deste conceito para realiar 

um planejamento do 

cuidado mais 

individualizado e eficiente. 

Aquichan 

/2016 

SABINO, 

L.M.M.; 

BRASIL, 

D.R.M.;CA

ETANO, 

J.Á. 

SANTOS, 

M.C.L.; 

ALVES,M.

D.S. 

Esclarecer o 

conceito de 

tecnologia 

leve-dura nas 

práticas de 

enfermagem. 

Atributos: Forma de conhecer que se relaciona de maneira ética, em conjunto com outros 

instrumentos de trabalho da enfermagem. Processo, produto agente. Saberes, habilidades, 

ações abstratas ou concretas que apresentam uma finalidade. Habilidades e conhecimentos. 

 

Caso modelo e caso contrario: demostrou a diferença entre aplicação da tecnologia leve-

dura na atuação de enfermagem (uso da Sistematiação da Assistencia, por exemplo) que 

culminou na elaboração de um plano de cuidados mais direcionado e efetivo; e aplicação 

de apneas uma conversa, que favoreceu a criação de vinculo entre o profissional e a pessoa. 

 

Antecedentes: Dimensão subjetiva e objetiva do cuidado. O saber e o fazer do conceito de 

técnica. Cuidados relacionados com máquinas. Saberes estruturados, caracterizados pelas 

disciplinas que operam em saúde, a exemplo da clínica médica, odontológica, 

epidemiológica, entre outras. Informatização, informação e artefato. 

 

O método de Walker e 

Avant possibilitou 

delimitar os aspectos e a 

formação do conceito de 

tecnologia leve-dura para a 

enfermagem destacando os 

benefícios para relação 

entre profissional-cliente e 

para a construção de 

conhecimento do paciente. 

Constatou-se também, que 

muitos estudos não 

utilizam o termo 

tecnologia leve-dura, e a 

substituiem por tecnologia 
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Periódico 

/Ano 

Autores Objetivo Resultados Conclusões 

Consequentes: Tecnologia para melhorar a comunicação entre profissional e cliente. 

Eficácia da utilização da tecnologia. Modificações nas ações de cuidado, fundamento e 

essência do processo de trabalho, melhorias do funcionamento, o que favorece diagnóstico 

e cura . 

emancipatória para 

utilização desse tipo de 

tecnologia na prática. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

/2013 

BALDUINO

, A.F.A.; 

MANTOVA

NI, M.F.; 

LACERDA, 

M.R.; 

MEIER, 

M.J. 

Analisar 

conceito de 

autogestão do 

indivíduo 

hipertenso 

Antecedentes: ausência à consulta médica, falta de adesão ao tratamento do controle da 

pressão arterial, recomendações do padrão dietético adequado e estresse. 

 

Atributos: controle da pressão arterial e gestão da doença. 

 

Consequências: monitorização da pressão arterial domiciliar com melhora do controle, 

realização de gestão da doença, aceitação e compartilhamento no processo criação de metas 

de autogestão e atividades de cuidados pela equipe interdisciplinar mediante ações 

individualizadas 

Os autores admitiem que a 

analise de conceito 

possibilitou a melhor 

compreensão dos 

atributos, antecedentes e 

consequentes vinculados 

ao conceuto de autogestão 

e propuseram uma 

definição: autogestão 

entendida como um 

processo dinâmico e ativo, 

requerendo conhecimento, 

atitude, disciplina, 

determinação, 

comprometimento, 

autorregulação, 

empoderamento e 

autoeficácia, a fim de gerir 

a doença para o alcance de 

um viver saudável. 

Texto& 

Contexto de 

Enfermagem 

/2012 

ANDRADE, 

A.N.; 

FERNAND

ES, M.G.M.; 

NÓBREGA, 

M.M.L.; 

GARCIA, 

T.R. 

COSTA, 

K.N.F.M. 

Analisar o 

conceito 

fragilidade em 

idosos, 

identificando 

os 

antecedentes, 

os atributos e as 

consequências 

do fenômeno. 

Uso do conceito: 1. Fenômeno clínico que está associado à idade, mas não se apresenta de 

maneira uniforme no envelhecimento; 2. Representa como resultado do impacto de déficits 

em múltiplos sistemas, principalmente no sistema musculoesquelético, como destaque para 

o decinio da capacidade funcional; (3) Condição progressiva, porém com potencial para 

prevenção e tratamento dos sintomas. 

 

Atributos: vulnerabilidade a estressores biopsicossociais e ambientais, alterações da 

marcha, autorrelato de fadiga, fraqueza muscular e redução da força de preensão manual 

(mão dominante). 

 

Antecedentes: Evidenciada peo resultado de diferentes condições que estão 

correlacionadas umas com as outras de maneira complexa, destacando-se tanto fatores 

biológicos ou físicos, como psicossociais. Exemplos: baixo nível socioeconômico, pouca 

A síntese dos elementos do 

fenômeno pode servir 

como um guia ou 

instrumento para mensurar 

a fragilidade em idosos no 

cenário da assistência à 

saúde, possibilitando 

melhores tomadas de 

decisão clínica. Na 

Enfermagem, os 

antecedentes devem 

fundamentar o cuidado 

preventivo; os atributos 



41 

 

Periódico 

/Ano 

Autores Objetivo Resultados Conclusões 

escolaridade, ausência ou déficit de suporte social (morar sozinho, ausência de cuidador 

familiar, abandono dos familiares, dos amigos e da sociedade em geral), alterações no peso 

corpóreo, desnutrição, ingestão nutricional inadequada (“anorexia do envelhe cimento”), 

comorbidades, depressão/sintomas depressivos, baixo nível de atividade física, déficit 

cognitivo, déficit sensorial e polifarmácia 

 

Consequentes: o risco para a queda e a queda, medo de cair por,parte do idoso; limitações 

no desempenho das atividades da vida diária ou naquelas relacionadas à mobilidade, 

necessárias para uma vida independente e com autonomia; e incapacidade funcional. 

favorecem o diagnóstico 

precoce e, os 

consequentes, por sua vez, 

o tratamento e a 

reabilitação do idoso.  

 

Fonte: Artigos selecionados na Biblioteca Virtual em Saúde, cujo a referência completa se encontra nas Referências deste relatório 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo de análise de conceito do termo ‘necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência”, baseado no modelo proposto de Walker e Avant (2011), o qual, para 

a identificação dos possíveis uso do conceito, orienta a realização da uma ampla revisão de 

literatura, a qual, para este estudo, optou-se por uma Revisão Integrativa (RI). 

Entende-se por conceito, a idéia ou construção mental relacionada a um dado 

fenômeno, o qual ocorre na natureza ou no pensamento. Ele pode ser empírico ou concreto 

(observados pelos sentimentos) ou abstratos (não observáveis), e sua função principal é 

descrever situações e comunicar efetivamente. Possui atributos de caráter dinâmico, mutáveis 

na dimensão temporal e contextual, em que a sua evolução é influenciada pelo seu uso e 

aplicação, por isso, destaca-se a importância da análise periódica dos seus atributos essenciais 

e suas definições, afim de favorecer o aprimoramento do conceito e sua utilização em um 

determinado contexto. (FERNANDES; NÓBREGA; GARCIA; MACEDO-COSTA, 2011). 

Dessa forma, Walker e Avant (2011) propõe a análise conceitual, que nada mais é 

do que um processo de operacionalização de um fenômeno, para que possa ser utilizado para o 

desenvolvimento de teorias ou mensuração de pesquisa. Para tanto, sugere o cumprimento das 

seguintes etapas, que, em vários momentos, podem ocorrer simultaneamente: seleção do 

conceito; determinação dos objetivos da análise; identificação dos usos do conceito; 

determinação dos atributos; identificação de casos adicionais; identificação de antecedentes e 

consequentes e definição de referências empíricas. 

A revisão Integrativa configura-se como metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de seus resultados na prática, sendo dessa 

forma, um importante in strumento da Prática Baseada em Evidencias (PBE). Esta, por sua vez, 

caracteriza-se por ser uma abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no 

conhecimento e na qualidade de evidencia, incentivando o desenvolvimento de vários tipos de 

revisões de literatura (sistemática, meta-analise, integrativa, qualitativa) (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Desse modo, a Revisão Integrativa (RI), em virtude de sua abordagem 

metodológica, permite a inclusão de vários tipos de estudo (experimentais e não-

experimentais), favorecendo a uma compreensão mais ampla do fenômeno em estudo. 
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Exatamente por isso, se enquadra tão bem em estudos de análise de conceito (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).  

Whittemore e Knaff (2005) defendem a Revisão Integrativa (RI) como método que 

combina informações da literatura teórica e empírica, com o objetivo de definir conceitos, 

revisar teorias e evidencias e analisar problemas metodológicos. Assim, esse tipo de estudo se 

torna bastante relevante para a área da enfermagem. 

Para a realização da etapa da identificação dos usos do conceito, e 

consequentemente, das demais etapas, realizou-se, uma revisão integrativa (RI), obedecendo as 

seguintes etapas, compiladas por Mendes, Silveira e Galvão (2008): 1. Identificação do tema e 

seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2. 

Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na 

literatura; 3. Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos; 4. Avaliação dos estudos incluí- dos na revisão integrativa; 5. 

Interpretação dos resultados; 6. Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Unindo os passos para análise de conceito do modelo de Walker e Avant (2011) e 

as etapas para a realização de uma Revisão Integrativa (RI), foi construído um protocolo de 

sistematização para a realização de uma análise de conceito, o qual está em APENDICE I. 

A primeira etapa para análise de conceito se caracteriza pela escolha ou definição 

do conceito a ser estudado. A escolha do termo – necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência – ocorreu a partir do estudo intitulado Necessidades de pessoas com deficiência 

física, auditiva e visual, o qual tem como principais objetivos, a construir um instrumento de 

avaliação das necessidades de saúde de pessoas com deficiência e analisar estas referidas 

necessidades de saúde. Isto posto, questionou-se: o que são necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência? Elas possuem características especificas e diferentes de outras necessidades 

de saúde de pessoas sem deficiência? Acredita-se ser relevante o estudo do conceito de - 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência – a fim de aprofundar o conhecimento e 

fundamentar as demais etapas da referida pesquisa. 

Nesse contexto, a finalidade desta análise conceitual foi determinada para, 

primeiramente, analisar o conceito, identificar as principais características e identificar se seus 

atributos estão associados com aspectos específicos e com a realidade social de cada indivíduo.  

A identificação dos usos do conceito – necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência – ocorreu através da seleção de manuscritos relacionados com o tema, com acesso 

on-line a cinco bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(PUBMED), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), SCOPUS, 
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Literatura Latino-Americana em Ciencias de Saude (LILACS) e Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Foram incluídos os artigos completos disponíveis mediante o uso do proxy da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que abordaram pesquisas relacionadas com as 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência, publicados nos idiomas Português, Espanhol 

ou Inglês, publicados entre 2006 – 2017. O recorte de tempo justifica-se pelo interesse de se 

obter estudos produzidos após a Convenção dos direitos da Pessoa com Deficiência (13 de 

dezembro de 2006). 

Como critérios de exclusão, observou-se: publicações referentes aos editoriais, 

cartas ao editor, resumos, opinião de especialistas, revisões, teses e dissertações; bem como 

estudos que abordaram, exclusivamente: pessoas com deficiência mental e intelectual e/ou 

pessoas com deficiência menores de idade. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

O levantamento bibliográfico ocorreu nos meses de maio e junho de 2017, nas bases 

de dados PUBMED, SCOPUS e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), acessadas através do Portal de Periódicos da Capes, utilizando descritores 

indexados no Medical Subject Headings (MeSH); além de utilizar as bases de dados Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). 

Para efetivação da busca, utilizou-se descritores indexados (“Necessidades e 

Demandas de Serviços de Saúde”, “Pessoas com Deficiência” e “Saúde da Pessoa com 

Deficiência”) e não indexados (“Necessidades de Saúde”), associados ao operado boleano 

AND, conforme o cruzamento: Health Needs AND Disabled Persons; Health Services Needs 

AND Demand AND Health Needs AND Disabled Persons; Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons. 

O quadro 4 abaixo, apresenta um resumo dos achados em cada base de dados e a 

definição da amostra final. 
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Quadro 4: Resultados da coleta de dados por base da dados e cruzamento dos descritores 

BASE DE 

DADOS 
CRUZAMENTO 

DISPONIBILIZADOS 

(TOTAL) 

SELECIONADOS 

(TOTAL) 

EXCLUÍDOS POR 

REPETIÇÃO 

TOTAL DA 

AMOSTRA 

PUBMED 

Health Needs AND Disabled 

Persons 
4525 04 0 4 

Health Services Needs and Demand 

AND Health Needs AND Disabled 

Persons 

4 0 0 0 

Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons 
5 0 0 0 

SCOPUS 

Health Needs AND Disabled 

Persons 
80 4 2 2 

Health Services Needs and Demand 

AND Health Needs AND Disabled 

Persons 

7 2 2 0 

Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons 
1 0 0 0 

CINAHL 

Health Needs AND Disabled 

Persons 
88 0 0 0 

Health Services Needs and Demand 

AND Health Needs AND Disabled 

Persons 

47 1 0 1 

Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons 
3 1 0 1 
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BASE DE 

DADOS 
CRUZAMENTO 

DISPONIBILIZADOS 

(TOTAL) 

SELECIONADOS 

(TOTAL) 

EXCLUÍDOS POR 

REPETIÇÃO 

TOTAL DA 

AMOSTRA 

LILACS 

Health Needs AND Disabled 

Persons 
99 3 2 1 

Health Services Needs and Demand 

AND Health Needs AND Disabled 

Persons 

9 0 0 0 

Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons 
92 6 4 2 

SCIELO 

Health Needs AND Disabled 

Persons 
21 2 0 2 

Health Services Needs and Demand 

AND Health Needs AND Disabled 

Persons 

1 0 0 0 

Health of the Disabled AND Health 

Needs AND Disabled Persons 
21 3 3 0 

Total 5.003 44 12 13 

Fonte: Instrumento de coleta de dados preenchido por cada pesquisador. 

 



48 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados nas bases de dados já citadas, por cinco colaboradores, 

em que cada um ficou com uma base de dados, e obedeceram a seguinte ordem para a captação 

das melhores referências: avaliação do título, leitura do resumo e leitura do texto completo. 

A coleta de dados ocorreu através do preenchimento de quadros compiladores com 

as seguintes informações: base de dados, título do artigo, periódico/ano de publicação, objetivo 

do estudo, tipo de pesquisa, e identificação dos elementos que compõem o conceito (uso do 

conceito, atributos definidores, antecedentes e consequentes do conceito). 

A caracterização das publicações selecionadas para a análise do conceito de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência está disposta no Quadro 5. Quanto ao nível 

de evidencia dos artigos, obedecendo a recomendação da Oxford Centre for Evidence-based 

Medicine, quatro artigos foram classificados como nível 2B (por se tratarem de estudos de 

coorte, de base populacionais), sete como nível 2C (por se tratarem de estudos observacionais, 

de natureza qualitativa) e dois como nível 4 (por serem estudos de casos). 
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Quadro 5: Caracterização das publicações selecionadas para a análise do conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

Base de 

Dados 
Id 

Título Autores Periódico/Ano de 

publicação 

Objetivo do estudo Tipo de estudo 
C

IN
A

H
L

 

1C9 
Challenges and Opportunities of 

Nursing Care in Special-Needs Shelters  

Deal BJ, Fountain RA, 

Russell-Broaddus CA, 

Stanley-Hermanns M. 

Disaster Management 

& Response/2006 

Discutir desafios e oportunidades 

encontradas por enfermeiras 

voluntárias em Abrigos de 

necessidades especiais. 

Estudo de caso 

2C10 

Making choices about support services: 

disabled adults’ and older people’s use 

of information  

Baxter K, Glendinning 

C 

Health and Social 

Care in the 

Community/2011 

Investigar como os adultos com 

deficiência e os idosos encontram e 

usam informações para ajudar a fazer 

escolhas sobre os serviços de suporte. 

Pesquisa 

Longitudinal, de 

natureza qualitativa 

L
IL

A
C

S
 

1L11 

Pessoas com deficiência moradoras de 

bairro periférico da cidade de São 

Paulo: estudo de suas necessidades  

 

Aoki M, Oliver FC 

Cadernos Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional – 

UFSCar/2013 

Apresentar as demandas e 

necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência que participaram de um 

grupo de convivência. 

Pesquisa 

transversal, de 

natureza qualitativa 

2L12 

Usuários portadores de deficiência: 

questões para a atenção primária de 

saúde  

 

Lopes MJM, Soares, 

JSF, Bohusch G. 

Revista Baiana de 

Enfermagem/2014 

Analisar o perfil dos usuários 

portadores de deficiência 

domiciliados na área de adscrição de 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 

discutindo alguns elementos do meio 

físico e os recursos da região para 

colhê-los. 

Estudo de caso 

3L13 

Rede de apoio no ciclo gravídico-

puerperal: concepções de mulheres 

com deficiência física  

Carvalho CFS, Brito 

RS 

Texto &Contexto 

Enfermagem/2016 

Compreender a concepção de 

mulheres com deficiência física sobre 

Pesquisa 

descritiva-
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Base de 

Dados 
Id 

Título Autores Periódico/Ano de 

publicação 

Objetivo do estudo Tipo de estudo 

 a rede de apoio para o exercício da 

maternidade. 

exploratória, de 

natureza qualitativa 

P
U

B
M

E
D

 

1P14 

Rehabilitation needs for older adults 

with stroke living at home: perceptions 

of four populations 

Vincent C, Deaudelin 

I, Robichaud L, 

Rousseau J, 

Viscogliosi C, Talbot 

LR, Desrosiers J. 

BMC Geriatrics/2007 Explorar as necessidades de 

reabilitação parcialmente satisfeitas e 

não atendidas de idosos que sofreram 

um acidente vascular cerebral e que 

vivem na comunidade 

Pesquisa 

transversal, de 

natureza qualitativa 

2P15 

Unmet Healthcare Needs in People 

with Disabilities: Comparison with the 

General Population in Korea 

Hwang B, Chun S-M, 

Park J-H, Shin H-I 

Annals of 

Rehabilitation 

Medicine/2011 

Determinar o grau de disparidade nas 

necessidades de saúde não atendidas 

entre pessoas com deficiência e 

população em geral na Coréia do Sul 

e analisar suas razões. 

Pesquisa 

transversal, de base 

populacional e 

metodológica 

3P16 

Holistic Needs of University Students 

with Invisible Disabilities: A 

Qualitative Study 

Kreider CM, Bendinen 

RM, Lutz BJ. 

Phys Occup Ther 

Pediatr./2015 

Ampliar a compreensão da ampla 

gama de experiências e necessidades 

relacionadas a deficiência de 

estudantes universitários com 

deficiência com a finalidade de 

informar a prática de reabilitação no 

apoio à preparação e transição para o 

ensino pós-secundário. 

Pesquisa 

exploratória, de 

natureza qualitativa 

e abordagem 

fenomenológica. 

4P17 

Health-related quality of life and unmet 

healthcare needs in Huntington’s 

disease 

Walsem MRV, Howe 

EI, Ruud GA, Frich JC, 

Andelic N. 

 

Health and Quality of 

Life Outcomes/2017 

Descrever o status de saúde em uma 

coorte de pacientes noruegueses com 

Doença de Huntington utilizando o 

Estudo transversal 

de base 

populacional, com 

uma coorte 
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Base de 

Dados 
Id 

Título Autores Periódico/Ano de 

publicação 

Objetivo do estudo Tipo de estudo 

(Health-Related Quality of Life 

(HRQoL) 

 

norueguesa de 

pacientes com 

Doença de 

Huntington 

S
C

IE
L

O
 

1Si18 

Necessidades de saúde da pessoa com 

deficiência: a perspectiva dos sujeitos 

por meio de histórias de vida  

 

Othero MB, Ayres 

JRCM 

Interface – 

Comunicação, saúde, 

educação/2012 

Identificar as necessidades de saúde 

das pessoas com deficiência, pela 

ótica dos sujeitos. 

Pesquisa 

transversal, de 

natureza 

qualitativa, com o 

uso da técnica de 

história oral de vida 

2Si19 

Mulheres com deficiência e sua dupla 

vulnerabilidade: contribuições para a 

construção da integralidade em saúde  

 

Nicolau SM, Schraiber 

LB, Ayres JRCM 

Ciência & Saúde 

Coletiva/2013 

Identificar dimensões individuais, 

sociais e programáticas da dupla 

vulnerabilidade de quinze mulheres 

com diferentes tipos e graus de 

deficiência, usuárias de três serviços 

de atenção básica em saúde na cidade 

de São Paulo 

Pesquisa 

transversal, de 

natureza qualitativa 

S
C

O
P

U
S

 1So20 

Access to Health Care for Young 

Adults with Disabling Chronic 

Conditions 

Callahan ST, Cooper 

WO 

Archives of 

Pediatrics & 

Adolescent 

Medicine/2006 

Avaliar a cobertura do seguro de 

saúde e o acesso aos cuidados de 

saúde de adultos jovens com 

condições crônicas incapacitantes 

usando uma fonte nacional de dados 

Pesquisa 

comparativa, 

transversal, com 

base populacional 

2So21 
Access to health care and employment 

status of people with disabilities in 

Gudlavalleti MVS, 

John N, Allagh K, 

BMC Public 

Health/2014 

Compreender as necessidades de 

saúde das pessoas com deficiência e 

Pesquisa 

comparativa, 
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Base de 

Dados 
Id 

Título Autores Periódico/Ano de 

publicação 

Objetivo do estudo Tipo de estudo 

South India, the SIDE (South India 

Disability Evidence) study 

Sagar J, 

Kamalakannan S, 

Ramachandra SS, 

South India Disability 

Evidence Study Group 

barreiras ao acesso aos serviços de 

saúde 

transversal, com 

base populacional 

Fonte: dados da pesquisa 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os artigos selecionados e que compuseram a amostra final foram lidos 

criteriosamente, identificados e listados o uso do conceito, os atributos, os antecedentes e os 

consequentes do conceito em análise, formando quadros compiladores. Depois foi realizada 

uma nova leitura das informações selecionadas nos quadros e utilizados grifos de cores 

diferentes para identificar as palavras ou expressões que mais se repetiam. 

Em seguida, foram utilizados a técnica de construção dos Mapas Conceituais para 

melhor estabelecer as relações entre o conceito, seus atributos, antecedentes e consequentes. 

Mesmo não encontrando exemplos de aplicação de construção de Mapas Conceituais como 

técnica de análise de dados em pesquisa, achou-se oportuno a sua utilização, por compreender 

que esta técnica pode oferecer subsídios para maior compreensão do fenômeno em estudo, haja 

vista que se trata de uma pesquisa que propõe uma análise de um conceito. 

Os mapas conceituais ou mapas de conceitos são diagramas que indicam as relações 

entre conceitos, ou entre palavras/termos que representam conceitos. Não devem ser 

confundidos com organogramas, diagramas de fluxos, mapas mentais ou quadros sinópticos. 

Eles representam relações significativas e de hierarquias conceituais, e o seu autor deve ser 

capaz de explicá-los (MOREIRA, 2005). 

Para a construção de Mapas conceituais, não há regras fixas. O uso de figuras 

geométricas (elipses, círculos ou retângulos) e a presença de setas indicadoras de sentido, 

podem variar de acordo com a relação que o autor desejar explicitar. No entanto, aconselha-se 

o uso de palavras-chaves (verbos e/ou preposições) sobre as linhas conectoras dos conceitos, 

afim de evidenciar a relação conceitual (MOREIRA, 2005). 

Podem ter um modelo hierárquico, no qual, os conceitos mais abrangentes estarão 

no topo e os conceitos menos abrangentes, os secundários, estarão a baixo ou na base do gráfico. 

Mas existem outros modelos de mapa que podem ser utilizados, a saber: 1. Mapa conceitual de 

Teia de Aranha, caracterizado pela apresentação do conceito principal no centro, e os demais 

conceitos, ao redor; 2. Mapa Conceitual Fluxograma, organizado de maneira linear, com inicio 

e fim; 3. Mapa Conceitual de Sistema de Entrada e Saida, organizado também de maneira linear, 

com o acréscimo da imposição das possibilidades “entrada” e “saída (TAVARES, 2007; 

MOREIRA, 2005). 

O mapeamento conceitual foi desenvolvido em meados da década de 1970 por 

Joseph Novak, e tem forte relação com a teoria cognitiva de aprendizagem de David Ausubel 
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(1978). Técnica muito flexível, vem sendo aplicada em diversas situações e finalidades: 

instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de 

avaliação (MOREIRA, 2005). 

Moreira (2005) propõe um roteiro para a construção de Mapas Conceituais, o qual 

foi resumido no quadro 6. Este roteiro norteou a análise dos dados desta tese. Para a construção 

dos Mapas Conceituais, utilizou-se o Software Cmap Tools, em sua versão 5.03, de fácil acesso 

na internet e com download gratuito.  

 

Quadro 6: Roteiro para construção de Mapas Conceituais 

1. Identificar e listar os conceitos do conteúdo que irá mapear. Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 

2. Ordenar os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo do mapa e, gradualmente, 

vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo com o princípio da diferenciação 

progressiva. Algumas vezes é difícil identificar os conceitos mais gerais, mais inclusivos; nesse caso é 

útil analisar o contexto no qual os conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da situação em 

que tais conceitos devem ser ordenados.  

3. O mapa pode incorporar conceitos mais específicos, que vão além do texto base. 

4. Conectar os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-chave que explicitem 

a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave devem sugerir uma proposição que 

expresse o significado da relação.  

5. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No entanto, o uso de muitas setas 

acaba por transformar o mapa conceitual em um diagrama de fluxo.  

6. Evitar palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Buscar relações horizontais e 

cruzadas.  

7. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em geral, os 

exemplos ficam na parte inferior do mapa.  

8. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou grupos de conceitos 

acabam mal situados em relação a outros que estão mais relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o 

mapa 

9. Lembre-se que não há um único modo de traçar um mapa conceitual. À medida que muda sua 

compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou à medida que você aprende, seu mapa também 

muda. Um mapa conceitual é um instrumento dinâmico, refletindo a compreensão de quem o faz no 

momento em que o faz.  

10. Não se preocupar com “começo, meio e fim”, o mapa conceitual é estrutural, não sequencial. O mapa 

deve refletir a estrutura conceitual hierárquica do que está mapeado.  

11. O mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, trocar e “negociar” significados. 

Fonte: MOREIRA (2005) 
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Desse modo, os resultados foram apresentados através de um novo quadro, com o 

uso do conceito, e de uma figura (Mapa Conceitual), que representa as relações entre o conceito, 

os atributos, os antecedentes e consequentes. Os dados foram discutidos com base na literatura. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O presente estudo é originário de um projeto de pesquisa intitulado Necessidades 

de saúde de pessoas com deficiência, e o mesmo foi submetido à análise do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), apreciado e aprovado 

sob a CAAE: 39639014.3.0000.5537. Todos os procedimentos para a realização deste projeto 

de pesquisa ocorreram conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (BRASIL, 2012). 

Esta etapa de análise de conceito do termo – necessidades de pessoas com 

deficiência – foi totalmente desenvolvida a partir de fontes secundárias, sem implicações éticas 

no que diz respeito a participação de seres humanos em pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No presente capítulo, os resultados e a discussão foram apresentados no formato de 

um artigo cientifico, intitulado – Estudo do conceito de necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência através de mapas conceituais. O mesmo foi construído e formatado seguindo 

as orientações aos autores (Anexo I) da Revista Brasileira de Enfermagem – Reben, Qualis A2, 

com pretensão de seguir com a submissão neste periódico. 

 

 

4.1. ARTIGO CIENTÍFICO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

ESTUDO DO CONCEITO DE NECESSIDADES DE SAÚDE DE PESSOAS COM 
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STUDY OF THE CONCEPT OF HEALTH NEEDS OF PERSONS WITH 

DISABILITIES THROUGH CONCEPTUAL MAPS 

 

ESTUDIO DEL CONCEPTO DE NECESIDADES DE SALUD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE MAPAS CONCEPTUALES 
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Norte, e-mail: bellalimash@gmail.com 
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RESUMO 

A pessoa com deficiência é considerada aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, 

pode ter sua participação na sociedade prejudica, gerando várias necessidades de saúde. O 

objetivo deste estudo foi analisar o conceito de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiências. O estudo seguiu o modelo de Analise de Conceito proposto por Walker e Avant e 

os passos da revisão integrativa. Foram identificados os usos do conceito, os antecedentes, 

atributos e consequentes das necessidades de saúde de pessoas com deficiência e foi relatado 

um caso modelo que ilustrou a presença destes elementos. Observou-se que se trata de um 

conceito formado por dois grandes conceitos, necessidades de saúde e pessoas com deficiência, 

se configurando como um conceito complexo e subjetivo. 

Descritores: Pessoas com Deficiência; Saúde da Pessoa com Deficiência; Necessidades e 

Demandas de Serviços de Saúde; Enfermagem; Formação de Conceito. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de um bilhão de pessoas 

em todo o mundo apresentam alguma forma de deficiência, dentre os quais cerca de 200 milhões 

experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Em geral, as pessoas com deficiência 

(PcD) estão mais susceptíveis às piores condições de saúde, aos níveis mais baixos de 

escolaridade, a menor participação no mercado de trabalho, e consequentemente, a taxas de 

pobreza mais elevadas, quando comparadas às pessoas sem deficiência.1 

É notório que a maioria das PcD (80%) residem nos países em desenvolvimento e 

a maioria não conseguem ter acessos aos serviços básicos para uma vida digna, como os 

serviços de saúde, educação, emprego, transporte e informação. Nesse contexto, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) alerta que ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca 

de um terço da renda, em média.1 

mailto:bellalimash@gmail.com
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Desde dos anos 1960, o tema da deficiência tem sido discutido nacional e 

internacionalmente, por agentes políticos e organizações de pessoas com deficiência, o que 

ganhou grande visibilidade e gerou, em vários países, o surgimento de políticas 

antidiscriminatória para assegurar direitos iguais para PcD. Inicialmente, a definição de 

deficiência estava relacionada com algum impedimento físico ou mental, presente no corpo ou 

na mente de determinadas pessoas e que por isso, deveria ser tratada e corrigida e assim se 

adaptar a forma como a sociedade é construída e organizada. Essa forma de entender a 

deficiência, gerou a construção de um sistema baseado em uma visão assistencialista, de caráter 

paternalista e excludente, que pouco estimulava a autonomia de PcD.2 

Felizmente, com o crescimento das reflexões e discussões sobre o tema, a 

deficiência passou a ser vista como uma característica da condição humana como tantas outras, 

e entendida como produto das barreiras físicas, organizacionais e atitudinais presentes na 

sociedade. Nesse sentido, a deficiência não é culpa individual daquele que a tem, mas 

consequência da sociedade que não a acolhe. A PcD tem direito à igualdade de condição e à 

equiparação de oportunidades com os demais cidadãos.2 

Nesse contexto, a definição de deficiência encontra-se da seguinte forma no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei Nº 13.146, de 06 de Julho de 20153, a 

qual foi baseada na Convenção sobre os direitos das PcD de 2008: 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3:1 

A Convenção sobre os direitos das PcD foi um marco extremamente importante 

para o movimento das PcD. Após sua internalização, houve a necessidade de revisar o marco 

jurídico nacional e adequá-lo aos princípios deste documento de garantia de direitos. Um 

exemplo significativo, foi a mudança da terminologia, a qual acompanhou a mudança de 

compreensão sobre a deficiência; deixou-se de se utilizar os termos – “deficiente”, “portador 

de deficiência”, “portadores de necessidades especiais” – e passou-se a utilizar a expressão – 

“pessoa com deficiência” – afim de colocar em primeiro plano a pessoa em sua individualidade 

e complexidade, e não mais a deficiência.2 

Respeitando esta concepção de deficiência, o Ministério da Saúde, em 2002, 

instituiu a Política Nacional de Saúde para a PcD, voltada para a inclusão de PcD em toda a 

rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Suas principais diretrizes são: a promoção 

da qualidade de vida (que visa assegurar a igualdade de oportunidade, a construção de 
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ambientes acessíveis e a ampla inclusão sociocultural), a prevenção de deficiências (que 

implementa estratégias como ações de imunização; acompanhamento de gestantes, recém-

nascidos e doentes crônicos, prevenção de acidentes e de violência); a atenção integral à saúde 

(que assegura acesso às ações básicas e de maior complexidade, à reabilitação e demais 

procedimentos que se fizerem necessários, e ao recebimento de tecnologias assistivas); a 

melhoria dos mecanismos de informação (que visa a melhora da quantidade e qualidade das 

informações produzidas sobre e para a saúde de PcD); a capacitação de recursos humanos (que 

garante profissionais permanentemente atualizados, capacitados e qualificados para o cuidado 

às PcD) e a organização e funcionamento dos serviços de saúde (que busca organizar os serviços 

de atenção à saúde de PcD como uma rede de cuidados, de forma descentralizada, intersetorial 

e participativa).4 

Isso posto, faz-se necessário compreender, para uma adequada assistência à saúde, 

quais as necessidades de saúde de PcD e como elas podem ser atendidas. Para tanto, 

compreende-se que necessidades de saúde estão relacionadas com as dimensões biológicas, 

cultural, econômica, ecológica e política, e dessa forma, se expressa sob o ponto de vista da 

proteção universal da saúde e do bem-estar social.5-6 

As necessidades de saúde são sempre produzidas por homens em contextos sociais 

e momentos históricos, e por isso, são necessidades sociais, porque somente podem ser 

satisfeitas socialmente. No entanto, elas também são necessidades individuais, haja vista que 

são vividas, percebidas e expressas por pessoas em suas condições de vida.5-6 

Desse modo, afim de discutir as conquistas alcançadas e desafios relacionados à 

saúde de PcD, este estudo de conceitos visa o esclarecimento e a reflexão acerca das 

necessidades de saúde de PcD em vista de compreender mais significativamente e favorecer o 

atendimento equitativo e integral desse grupo populacional, nos diferentes níveis de ações e 

complexidade dos serviços de saúde, o que justifica a relevância clínica e científica do estudo. 

Nesta perspectiva, questiona-se: qual o conceito de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência? Portanto, o presente trabalho tem por objetivo analisar o conceito de necessidades 

de saúde de pessoas com deficiência. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, pautado no referencial teórico de 

análise de conceito de Walker e Avant7 e estruturado a partir de uma revisão integrativa de 

literatura.8 
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Conceitos são construções mentais e representam categorias de informações que 

contêm a definição de atributos. A análise de conceito é um exercício formal e linguístico 

realizado mediante uma apreciação rigorosa com a finalidade de identificar determinadas 

características inerentes ao conceito em análise, e por isso, configura-se como um processo 

fundamental no desenvolvimento de teorias ou mensuração de pesquisa.7 

Para a execução da análise de conceito, segundo o modelo de Walker e Avant, faz-

se necessário a execução de oito etapas: seleção do conceito, objetivos da análise conceitual, 

identificação dos possíveis usos do conceito, determinação dos critérios de busca na literatura; 

identificação do conceito; definição do objetivo da análise; verificação dos usos do conceito; 

identificação dos atributos definidores; exemplificação de um caso modelo; determinação de 

casos borderline, contrários, inventados e ilegítimos; definição dos termos antecedentes e 

consequentes ao conceito; e determinação de referentes empíricos. Contudo, a depender do 

conceito em análise, pode não haver necessidade de realizar algumas destas etapas análise.7 

O levantamento bibliográfico estruturou-se mediante o estabelecimento de alguns 

passos metodológicos: identificação da questão de pesquisa; descrição do objetivo do estudo; 

busca da literatura; análise dos dados; e apresentação.8 Diante da necessidade de executar uma 

ampla busca na literatura, desenvolveu-se a seguinte questão: qual o conhecimento produzido 

na literatura sobre as necessidades de saúde de pessoas com deficiência? Ressalta-se que o 

objetivo do estudo está descrito na introdução. 

A busca dos estudos publicados para composição da revisão atendeu ao seguinte 

critério de elegibilidade: artigos completos disponíveis mediante o uso do proxy da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que abordam pesquisas relacionadas com as 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência, publicados nos idiomas Português, Espanhol 

ou Inglês, publicados entre 2006 – 2017. O recorte de tempo justifica-se pelo interesse de se 

obter estudos produzidos após a Convenção dos direitos da Pessoa com Deficiência. Serão 

desconsideradas publicações referentes aos editoriais, cartas ao editor, resumos, opinião de 

especialistas, revisões, teses e dissertações; bem como estudos que abordem, exclusivamente: 

pessoas com deficiência mental e intelectual e/ou pessoas com deficiência menores de idade. 

O levantamento bibliográfico ocorreu no meses de maio e junho de 2017, nas bases 

de dados PUBMED, SCOPUS e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), acessadas através do Portal de Periódicos da Capes, utilizando descritores 

indexados no Medical Subject Headings (MeSH); além de utilizar as bases de dados Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 
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(SCIELO), acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). 

Para efetivação da busca, utilizou-se descritores indexados (“Necessidades e 

Demandas de Serviços de Saúde”, “Pessoas com Deficiência” e “Saúde da Pessoa com 

Deficiência”) e não indexados (“Necessidades de Saúde”), associados ao operado boleano 

AND, conforme o cruzamento apresentado no Fluxograma 1. 
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Total de publicações 

na amostra inicial 

 

5.003 publicações 

 

Total de publicações na 

amostra final (13) 

 

PUBMED: 4 

SCOPUS: 2 

CINAHL: 2 

LILACS: 3 

SCIELO: 2 

 

Figura 1 – Fluxograma da estratégia de busca de artigos, por cruzamento, incluídos na revisão integrativa. 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os artigos selecionados foram analisados através de uma leitura criteriosa, em que 

foram identificados e listados o uso do conceito, os atributos, os antecedentes e os consequentes 

do conceito em análise, formando quadros analíticos, divididos por base de dados. Em seguida, 

foi realizada uma nova leitura das informações selecionadas nos quadros e utilizados grifos de 

cores diferentes para identificar as palavras ou expressões que mais se repetiam. Desse modo, 

os resultados foram apresentados através de um novo quadro, com o uso do conceito, e de um 

mapa conceitual, que representa as relações entre o conceito, os atributos, os antecedentes e 

consequentes. Os dados foram discutidos com base na literatura. 

 

 

RESULTADOS 

 

Na análise do conceito “necessidades de saúde de pessoas com deficiência” 

utilizou-se perguntas para auxiliar na identificação de cada etapa sugerida pelo modelo de 

Walker e Avant. Assim, para reconhecer o uso do conceito (1ª etapa) nos artigos selecionados, 
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questionou-se: Quais os usos possíveis do conceito de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência? 

Em alguns artigos, este uso estava explicito e referenciado, em outros, implícito, o 

que necessitou de uma avaliação mais criteriosa. O uso do conceito extraído encontra-se no 

quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Identificação do Uso do conceito “necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência” na literatura selecionada. Natal/RN, 2018. 

Base de dados Id Uso do conceito 

CINHAHL 
1C9 Necessidades complexas de cuidados de saúde 

2C10 Necessidades de serviços de suporte 

LILACS 

1L11 

As necessidades de saúde são compreendidas a partir da compreensão do 

modo de vida de cada indivíduo, suas formas de viver, trabalhar, consumir e 

relacionar-se socialmente 

2L12 

As pessoas com deficiência devem ter garantido a oferta de cuidados (acesso), 

sem discriminações de qualquer ordem, de forma acessível e com estimulo a 

ampliação das capacidades de autocuidado, o qual configura-se como 

responsabilidade dos serviços de saúde. 

3L13 

Necessidade de construção de uma rede de apoio assistencial, físico e 

emocional, por profissionais de saúde e pessoas do convívio das mulheres 

com deficiência no ciclo gravídico-puerperal. 

PUBMED 

1P14 

As necessidades podem ser consideradas como o resultado de uma falta de 

congruência entre fatores pessoais e diferentes fatores no ambiente, de acordo 

com o modelo Disability Creation Process (DCP), 

2P15 
O conceito está relacionado ao consumo de assistência medica por pessoas 

com limitações significativas nas atividades da vida diária e social. 

3P16 

O conceito de “necessidade de saúde de pessoas com deficiência” neste artigo, 

relaciona-se diretamente com a necessidade da existência e de acesso a 

serviços de apoio acadêmico e de saúde. 

4P17 

O conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência está 

relacionado com a oferta de cuidados de saúde, com uma abordagem 

multidisciplinar e que esta intrinsicamente relacionado com a qualidade de 

vida da pessoa com deficiência. 

SCIELO 

1Si18 

Necessidades de saúde são traduções realizadas pela equipe conjuntamente 

com o usuário, no processo de intervenção em saúde e que são social e 

historicamente determinadas (CECILIO, 2006) 

2Si19 
Necessidade de saúde de pessoas com deficiência compreendida como 

necessidade de atendimento da integralidade do sujeito e explorar as situações 
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Base de dados Id Uso do conceito 

de vulnerabilidade a que as mulheres com deficiência estão submetidas, 

invisíveis aos serviços de saúde pela ausência de sua abordagem pelos 

profissionais. 

SCOPUS 

1So20 

Necessidades de cuidados e serviços de saúde, mediante a pressuposição de 

que as pessoas que possuem deficiências ou doenças incapacitantes, crônicas 

ou não, estão expostas a um tipo de vulnerabilidade social específica, distinta. 

2So21 
Acesso a serviços de saúde e oportunidades no mercado de trabalho para 

pessoas com limitações funcionais, impedimentos físicos e intelectuais 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A mensuração do conceito “necessidade de saúde de pessoas com deficiência” 

ocorreu através de identificação dos elementos do conceito (antecedentes, atributos e 

consequentes), os quais auxiliaram na compreensão dos fenômenos que circundam o conceito. 

Para tanto, foi realizado os seguintes questionamentos: Quais os atributos do conceito de 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência? Quais suas características essenciais? Quais 

os eventos, situações e fenômenos ocasionadores do conceito “necessidade de saúde de pessoas 

com deficiência”? Quais aspectos ocorrem após a ocorrência deste conceito? 

A figura 2 representa graficamente como estes elementos dialogam com o conceito 

e se relacionam entre si. Os dados resultantes da investigação foram esquematizados para 

posterior discussão. 
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Figura 2 – Antecedentes, Atributos e consequentes do conceito “necessidades de saúde de pessoas com deficiência”, Natal/RN, 2018. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Para exemplificar a presença dos atributos definidores, bem como dos antecedentes e 

consequentes do conceito, é apresentado o caso modelo a seguir, real e adaptado da literatura:11 

Alberto, 31 anos, apresenta distrofia muscular progressiva. Sua experiência em 

educação foi breve, com dificuldades de aprendizado de leitura e escrita. Trabalhou até os 20 

anos em fábrica de refrigerantes e atualmente recebe aposentadoria por invalidez. Utiliza 

cadeira de rodas para se locomover e necessita da ajuda da mãe idosa para as tarefas do 

cotidiano. Refere que, durante a infância e adolescência, procurou atendimento em saúde em 

busca de um diagnóstico médico, o qual só conseguiu com 26 anos. Aguarda acompanhamento 

de hidroterapia em lista de espera de serviço público. A manifestação da deficiência levou-o ao 

afastamento do trabalho, o que gerou sofrimento e acentuou um sentimento de desvalorização 

social. Os recursos financeiros são poucos e revelou descontentamento com relação à sua 

moradia, inacessível para cadeira de rodas. Comentou que a falta de transporte adequado e de 

apoio social para se deslocar, são os principais impedimentos para uma maior participação nas 

atividades do bairro onde vive. É a mãe, idosa, a responsável pelo cuidado e locomoção do 

filho, o que reduz sua possibilidade de participação e fruição das oportunidades. 

No caso modelo, observa-se todos os atributos do conceito “necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência” citados na Figura 2, como: necessidades de serviços de saúde e de 

terapia; necessidade de habitação; necessidade de locomoção, necessidade de lazer e cultura; 

necessidade de apoio social, necessidade de apoio familiar, necessidade de cuidados pessoais. 

Os fatores antecedentes do conceito também são encontrados, com destaque para: limitações 

funcionais, impedimentos físicos e intelectuais (decorrentes da sua patologia); situação de 

pobreza e restrita participação social (isolamento social); respostas tardias e incompletas dos 

serviços de saúde e de reabilitação, focada no atendimento médico clinico; desarticulação e 

descontinuidade de ações de saúde. 

Os consequentes das “necessidades de saúde de pessoas com deficiência” também são 

ilustrados no caso modelo, quando destaca o não atendimento de suas necessidades. As 

consequências, dentre outras, são: comprometimento da saúde; escasso acesso e contato com 

profissionais de saúde, consultas medicas e serviços; isolamento social; afastamento do trabalho 

e sentimentos de desvalorização social e dependência para a manutenção da vida. 
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DISCUSSÃO 

 

O uso do conceito 

 

Nota-se que o uso do conceito de “necessidade de saúde de pessoas com deficiência”, 

na literatura selecionada, apresenta dois pólos formadores, o primeiro, o da compreensão sobre 

necessidades de saúde, e o segundo, o do entendimento de quem são pessoas com deficiência. 

Em suma, os artigos apresentaram que esse conceito se refere as necessidades de cuidados e 

serviços de saúde, na perspectiva da integralidade e multidisciplinaridade, para pessoas com 

limitações funcionais, impedimentos físicos e intelectuais.9-21 No entanto, a discussão não é tão 

simples assim. 

O termo “necessidades de saúde” por muitas vezes tem sido utilizado como sinônimo 

de necessidades de serviços de saúde, e isto revela a complexidade de sua definição. Também 

é comum confundir com os conceitos de problemas e determinantes de saúde. Nesse sentido, 

faz-se necessário compreender que: 1. Problemas de saúde fazem referência ao distanciamento 

entre a realidade observada e a norma socialmente construída (“ideal de saúde”); caracterizam 

os danos e riscos a saúde da população e os problemas ligados ao sistema de serviços de saúde 

ligados a infraestrutura, gestão, organização, financiamento e modelo de atenção; 2. 

Determinantes de saúde são aspectos identificados por meio de estudos epidemiológicos e 

sociais que objetivam explicar a determinação social do processo saúde-doença na população; 

e 3. Necessidade de serviços de saúde relaciona-se com o consumo dos serviços de saúde devido 

ao adoecimento/sofrimento e a incorporação de informações e conhecimentos.22 

Entretanto, o conceito de “necessidades de saúde” não se esgota nas necessidades de 

serviços de saúde, nem nas necessidades médicas, e nem nas necessidades vinculada a algum 

adoecimento ou sofrimento. Este conceito exige uma visão mais ampliada sobre o gozo da 

saúde, envolvendo aspectos como alimentação, moradia, lazer e cultura, educação, afeto, 

segurança, meio ambiente e ações intersetoriais.22 

O outro pólo do conceito “necessidades de saúde de pessoas com deficiência” direciona 

quem são as pessoas que possuem essas necessidades de saúde, e suas características 

determinam qual a variedade, a qualidade e a quantidade dessas necessidades. 

Estudo que analisou a construção do conceito de “pessoas com deficiência” a partir de 

pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora, apresentou resultados divergentes da 

literatura, quando rejeitaram expressões como incapacidade, perda, restrição, déficit, 

impedimento e exclusão. O termo limitação foi reconhecido e aceito pelos entrevistados, com 
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a ressalva de que são capazes de executar funções e que sua deficiência não os impedem de 

realizar quaisquer atividades que lhes sejam cabíveis.23 

O quadro 2 dá um panorama sobre o uso do conceito “necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência” nos diferentes estudos selecionados. Destaca-se que os estudos 1L, 2L, 3L, 

1Si e 2Si tiveram uma abordagem mais ampla do conceito, considerando aspectos que vão além 

do acesso a serviços de saúde, como por exemplo: educação e trabalho, situação econômica, 

atividades do cotidiano, condições de locomoção, participação social, dentre outros. Os artigos 

1C, 2C, 2P, 1So e 2So, na maioria, pesquisas de base populacional, tiveram seus resultados 

mais vinculados ao consumo de serviços de saúde (assistência medica, especialmente) por 

pessoas com limitações significativas nas atividades de vida diária e social. 

 

Antecedentes 

 

Dentre os antecedentes apontados na Figura 2, destaca-se a forte associação entre as 

“necessidades de saúde de pessoas com deficiência” com as limitações próprias da deficiência, 

com as vulnerabilidades e fragilidades sociais, com a falta de acessibilidade e com a 

desarticulação dos serviços de saúde. 

No que diz respeito às limitações próprias da deficiência, a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF trabalha com a definição de deficiência como 

problemas nas funções (funções fisiológicas dos sistemas orgânicos) ou na estrutura do corpo 

(partes anatómicas do corpo), tais como, um desvio importante ou uma perda. As deficiências 

podem ser temporárias ou permanentes; progressivas, regressivas ou estáveis; intermitentes ou 

contínuas. Essas podem ser leves ou graves e podem variar ao longo do tempo.24 

Apesar de não considerar a dimensão social na sua classificação, a CIF favorece uma 

análise clara e objetiva sobre as limitações oriundas de uma deficiência. Os artigos 1P e 4P 

trabalharam com populações acometidas por Acidente Vascular Cerebral – AVC e doença de 

Huntington, respectivamente, as quais provocam sequelas incapacitantes. Nestes artigos fica 

claro a maior necessidade de serviços de saúde e estrutura de suporte, de uso continuo, para 

favorecer a qualidade de vida desta população. O artigo 3P preocupou-se com os estudantes 

universitários que possuíam alguma deficiência “invisível”, revelando suas necessidades de 

apoio acadêmico ou pedagógico e de acessibilidade a salas de aula, além de suas demandas para 

serviços de saúde. 

Ainda sobre a temática das necessidades, a taxonomia de Bradshaw identifica quatro 

tipos de necessidades: sentida, expressa, normativa e comparativa. A primeira, necessidades 
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sentidas, equiparam-se aos desejos e são limitadas pelas percepções dos indivíduos em relação 

aos serviços de saúde disponíveis. A segunda, necessidades expressas, são demandas ou 

necessidades sentidas, transformadas em ação, tanto de cunho social, quanto de cunho 

assistência. A terceira, necessidades normativas, são aquelas definidas por profissionais de 

saúde, administradores ou especialistas em relação a normas ou a um padrão desejável. Como 

por exemplo, garantia de acesso a serviços de reabilitação ideais e mais personalizadas. E a 

última, necessidades comparativas, referem-se a uma medida estabelecida pelo estudo das 

características daqueles que recebem um serviço, ou seja, populações em que as necessidades 

avaliadas são generalizadas. Ou seja, um aspecto de avaliação do serviço, se o mesmo atende 

as necessidades apresentadas pela população.14 

Alguns estudos apontaram as vulnerabilidades apresentadas pelas pessoas com 

deficiência, como o 2Si, 1So e 2So. Em geral, identificaram experiências de superproteção ou 

rejeição familiar, falta de acessibilidade física e comunicacional nos serviços de saúde, baixa 

escolaridade, baixa qualificação profissional, certificados de invalidez, descredito social, dentre 

outros. 

O conceito de vulnerabilidade está presente em vários campos do saber, e se relaciona 

com o sentido de fragilidade. Pode referir-se à deterioração dos direitos civis, perda de garantias 

adquiridas, fragilização da cidadania e assim, dividir-se em vulnerabilidade socioeconômica 

(falta de proteção quanto a garantias de trabalho, educação, saúde e direitos básicos) e 

vulnerabilidade civil (ameaças pela violência urbana). Na saúde coletiva, o conceito de 

vulnerabilidade tem se vinculado com a garantia da cidadania de populações politicamente 

fragilizadas/estigmatizadas, com o objetivo de capacita-las a um maior protagonismo na luta 

por seus direitos.22,25 

No artigo 2Si, encontra-se as três dimensões analíticas da Vulnerabilidade, muito bem 

exemplificadas. A vulnerabilidade individual, como primeira dimensão, referente às 

informações que a pessoa tem sobre o problema e à capacidade de operá-las na construção de 

práticas protetoras integradas ao cotidiano.25 Neste contexto, cita-se: experiências de 

superproteção ou rejeição familiar; falta de acesso a serviços de saúde e reabilitação e privação 

de recursos materiais.19 A vulnerabilidade social, como segunda dimensão, relacionado a 

participação social ativa e empoderada, como agente autônomo social e político, com liberdade 

de expressão, segurança e proteção.25 Esta dimensão e exemplificada posição social menos 

qualificada, das mulheres com deficiência, que experimentam menores possibilidades de 

participação social e política, acesso à educação, à justiça, à saúde, ao trabalho regulamentado, 

a benefícios sociais, à cultura, ao lazer e demais bens sociais.19 
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A última dimensão, a vulnerabilidade programática, vincula-se a qualidade e ao 

funcionamento efetivo dos programas de controle dos serviços.25 Neste ponto, surgem mais 

antecedentes do conceito “necessidades de saúde de pessoas com deficiência”, os quais são: 

falta de políticas assistenciais que contemplem as especificidades das mulheres com 

deficiência, à falta de acessibilidade nos serviços regulares de saúde, à falta de sensibilização e 

capacitação dos profissionais de saúde.19 

Corroborando com esta perspectiva, acredita-se que a Rede de Cuidados à Saúde da 

Pessoa com Deficiência, instaurada pela Portaria 793, de 25 de abril de 2012, vem colaborar 

para superação de ações de saúde desarticuladas e inexpressivas e para a garantia de acesso. 

Campos, Souza e Mendes26 acreditam que a atual política avança em várias direções e favorece 

para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde – SUS, como se pode ver: 

O brevíssimo panorama sobre a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com 

Deficiência, [...], permite afirmar que a atual política avança em várias 

direções e vai ao encontro do aprimoramento do SUS. Avança na 

universalidade, pois qualifica e amplia muito o acesso à saúde das pessoas 

com deficiência; avança na equidade, porque permite tratar diferenças e 

especificidades como tais, por meio das linhas de cuidado e da construção de 

projetos terapêuticos singulares, que partem da escuta aos contextos locais de 

saúde e às necessidades concretas das pessoas com deficiência; avança 

também na integralidade, que é sustentada na política pelas ações conjuntas 

entre os componentes da atenção, gerando sinergia e transversalidade entre 

pontos de atenção da Rede, cuja articulação também deve se orientar pelos 

contextos de vida e de saúde, bem como pelas necessidades concretas das 

pessoas com deficiência.26:1 

 

A revisão integrativa utilizada como método para coleta de dados para a análise do 

conceito de “necessidades de saúde de pessoas com deficiência”, permitiu uma aproximação 

com a realidade de assistência a saúde a pessoas com deficiência em várias partes do mundo, 

além do Brasil (1L, 2L, 3L, 1Si, 2Si) as pesquisas foram realizadas na Inglaterra (2C, 4P), 

Estados Unidos (1C, 3P, 1So), Canadá (1P), Coreia do Sul (2P), Índia (2So), e notou-se que, de 

forma geral, as pessoas com deficiência estão expostas a aspectos de vulnerabilidade 

semelhantes, como também, relatos de dificuldade de acesso aos serviços de saúde e de apoio 

social. 

 

Atributos 

 

Os Atributos são o coração da análise do conceito,7 e com o objetivo de identificar as 

diferentes instâncias do conceito de “necessidades de saúde de pessoas com deficiência”, foram 
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elencados doze atributos, os quais, com o auxílio do mapa conceitual, foram reduzidos em 

quatro – necessidades de serviços de saúde e de assistência psicossocial; necessidades de boas 

condições de vida; necessidades de autonomia e participação social e necessidades de 

tecnologias/equipamentos especializados. Na construção do mapa conceitual, os atributos 

foram colocados de forma central, circunscrevendo o conceito – necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência – e foram ligados com o uso do verbo – demandar – que faz referência 

a demanda, consequentemente, a necessidades.  

Compreende-se que o conceito de necessidades de saúde está intrinsicamente associado 

as necessidades sociais dos indivíduos, as quais são históricas, dinâmicas e cambiantes, o que 

geram grande potencialidade de transformação, pois na ausência, as pessoas são capazes de se 

mobilizarem e de serem sujeitos transformadores.5 A carência ou necessidade pode ser 

fragilidades, mas pode ser também, fortaleza. 

Estes atributos estão de acordo com a Taxonomia de Necessidades de Saúde defendida 

por Cecilio e Matsumoto,6 construída com a intenção de determinar conceitos descritivos e 

operacionais, com o objetivo de fazê-la útil para a investigação (pesquisa) e para a prática. Esta 

taxonomia divide-se em quatro dimensões. 

A dimensão das necessidades de boas condições de vida, a qual está ligada a 

compreensão sobre qualidade de vida e superação da visão polarizada da medicina sobre a 

saúde, e como exemplo, entre os atributos, tem-se necessidade de habitação e necessidade de 

lazer/cultura. A dimensão da garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem a 

prolonguem a via, que se caracteriza pelo uso das tecnologias e serviços de saúde; neste aspecto, 

cita-se as necessidades de serviços de saúde e necessidades de equipamentos especializados, 

tecnologias assistivas. A dimensão de necessidade de ter vínculo com um profissional ou uma 

equipe de saúde (sujeitos em relação); cujo o destaque está nas relações entre os sujeitos 

profissional/paciente, em que este último tem espaço para fala e julgamentos. Observa-se que 

esta dimensão está implicada em todos os atributos relacionados a oferta de algum serviço, seja 

ele de saúde, social ou jurídico. E a última dimensão, a de necessidades de autonomia e 

autocuidado na construção do ‘modo de andar a vida”, está diretamente ligada a capacidade de 

autonomia dos indivíduos, caracterizada, nos atributos, pelas necessidades de cuidados 

pessoais/atividades realizadas no cotidiano e necessidades vocacionais / educacionais.6 
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Consequentes 

 

Os consequentes gerados pelo conceito de “necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência” referem-se aos principais objetos de estudo dos artigos analisados. Quase todos 

buscavam identificar ou avaliar as demandas de necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência ou comparar o acesso aos serviços de saúde entre pessoas com e sem deficiência.  

As necessidades apresentadas por esta população, em quase todos os artigos analisados, 

não foram atendidas e consequentemente, foi possível identificar as consequências para a vida 

das pessoas com deficiência.  Em um estudo recente, de perfil epidemiológico das pessoas com 

deficiência física, comprovou a necessidade urgente de ações de prevenção frente a ocorrência 

das doenças crônicas não transmissíveis, devido aumento do número de caso nesta população. 

Como também, reafirmou as condições de pobreza, por falta de acesso a oportunidades de 

trabalho.28 

Outro exemplo, de “necessidade de saúde de pessoas com deficiência” não atendidas, 

está presente em um estudo que avaliou a estrutura interna das Unidades Básicas de Saúde da 

Familia, em uma capital do nordeste brasileiro. Neste estudo, mais da metade dos prédios 

avaliados não têm condições adequadas de acessibilidade para as PcD física e/ou sensorial 

referente à estrutura interna. Nesse sentido, seus autores reforçam que para se garantir um 

acesso a saúde universal é fundamental que as unidades de saúde disponham de adaptações 

ambientais adequadas à PcD, favorecendo sua autonomia e independência pessoal, total ou 

assistida.29 

Nos artigos analisados foi possível identificar o perfil ideal para a para a satisfação das 

necessidades de saúde de pessoas com deficiência. Observou-se que convergiu com a proposta 

da a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, cuja as diretrizes, dentre outras, 

são: respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia, independência e de liberdade 

às pessoas com deficiência para fazerem as próprias escolhas; promoção da equidade; promoção 

do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com deficiência, com enfrentamento de 

estigmas e preconceitos; e garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado 

integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.27 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do conceito de “necessidades de saúde de pessoas com deficiência” favoreceu 

uma maior aproximação com a temática, de forma a gerar novos questionamentos e novas 

reflexões, haja vista que o conceito se mostrou complexo e subjetivo. O mesmo é formado por 

dois conceitos (“necessidades de saúde” e “pessoas com deficiências”) que vem sendo 

discutidos na literatura a muito tempo, e trazem outros conceitos, como por exemplo, 

vulnerabilidades e acessibilidade, que merecem também especial atenção. 

O uso do mapa conceitual na análise dos dados foi de grande valor para a compreensão 

das relações existentes entre os conceitos presentes nos atributos, antecedentes e consequentes, 

e ajudou na reformulação dos atributos. Acredita-se que este instrumento pode auxiliar em 

outros estudos de análise de conceito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise do conceito – necessidades de saúde de pessoas com deficiência – foi 

realizado com base no modelo proposto por Walker e Avant (2005) e subsidiado por um 

Revisão Integrativa (RI) da literatura, a qual selecionou 13 artigos nas bases de dados 

pesquisadas. O resultado desta pesquisa originou um artigo ainda em fase de conclusão. 

Os dados coletados nos quadros compiladores serviram de embasamento para o 

raciocínio teórico e a construção de um mapa conceitual, o qual, tem como ponto central o 

conceito objeto desta pesquisa. A partir do mapa, foi possível identificar os atributos do 

conceito e simplificá-lo em quatro: necessidades de boas condições de vida; de autonomia e 

participação social, de tecnologias/equipamentos especializados e de serviços de saúde e de 

assistência psicossocial. 

Os antecedentes foram em número de seis, e retrataram as limitações funcionais, 

impedimentos físicos e intelectuais, a falta de acessibilidade, as vulnerabilidades sociais, as 

ações de saúde não resolutivas, a desvalorização e estigma das pessoas com deficiência e a 

situação de pobreza e restrição social. Os consequentes do conceito caracterizaram as 

consequências para a vidas dessas pessoas, quando suas necessidades de saúde não são 

atendidas, e em resumo, forma: isolamento social, sentimentos de desvalorização, afastamento 

do trabalho, dependência para manutenção da vida, autopercepção de saúde ruim e 

comprometimento da saúde. 

Os usos do conceito estavam ligados, em quase sua totalidade, a necessidades de 

serviços de saúde ou de serviços de apoio de pessoas com limitações em suas atividades de vida 

diária. A questão social foi identificada como um fator de agravamento das necessidades de 

saúde de pessoas com deficiência, haja vista, que a falta de recursos financeiros, de transportes 

e de habitação foram citados como limitantes. Nesse contexto, compreende-se que o conceito 

de necessidades de saúde de pessoas com deficiência está associado com aspectos específicos 

de cada deficiência e com a realidade social de cada indivíduo. 

Foi possível identificar diretrizes para a atender as necessidades de saúde de pessoas 

com deficiência, e desse modo, atende-las. O atendimento integral a pessoa com deficiência, 

superando a lógica medicalizante; a garantia de direitos e de acesso a todo e qualquer serviço 

de saúde ou espaço público; estímulo a autonomia, independência e a liberdade; enfrentamento 

de estigmas e preconceitos e promoção da equidade, são algumas dessas diretrizes. 
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Do ponto de vista metodológico, acredita-se que a análise de conceito favorece a 

melhor compreensão de um fenômeno em estudo e poderá ser o ponto de partida para uma 

pesquisa mais complexa e abrangente. O método proposto por Walker e Avant (2011) propõe 

que o pesquisador se empodere de um dado conceito escolhido, através de etapas pré-definidas, 

mas que não o limitam em sua criatividade e expertise. 

Nesse sentido, esta tese apresenta a proposta de trabalhar a análise de conceito por 

meio do uso de mapas conceituais. O uso destes mapas tem sido de grande valor como técnica 

didática, recurso de aprendizagem e meio de avaliação no ensino, principalmente, a partir da 

teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. No entanto, como técnica de análise 

de dados, acredita-se que ainda não obteve grande destaque, pois não foram encontrados artigos 

publicados com esse uso. 

As oito etapas para análise de conceito proposta por Walker e Avant são: 1. Seleção 

de um conceito; 2. Determinação dos objetivos ou fins da análise; 3. Identificação de todos os 

usos do conceito; 4. Determinação dos atributos; 5. Identificação de um caso modelo; 6. 

Identificação de casos bordeline, relacionados, contrário, inventados e ilegítimos; 7. 

Identificação de antecedentes e consequentes; 8. Definição de referenciais empíricos. Estas 

etapas, com exceção das duas primeiras, podem ser desenvolvidas com a construção de mapas 

conceituais e no final do processo, caracterizar o conceito em estudo através de um mapa 

conceitual único, que permita a visualização das relações existentes entre o conceito principal 

e os conceitos periféricos.  

O artigo apresentado como resultado desta tese apresentou um único mapa 

conceitual relacionado o conceito em estudo com seus atributos, antecedentes e consequentes, 

e favoreceu a melhor compreensão sobre as necessidades de saúde de pessoas com deficiência. 

No entanto, por ter que atender as orientações de formatação de uma revista científica no que 

tange a limitação do número de no máximo cinco figuras e quadros no corpo do artigo, como 

também, o número máximo de vinte páginas, os quadros compiladores e outras relações que 

favoreceram a análise do conceito foram expostos no Apendice deste relatório. 

Novas pesquisas serão necessárias para analisar como as necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência se relacionam com os aspectos específicos de cada deficiência, seja ela 

auditiva, visual, física, mental ou múltipla. Este estudo, por ter sido teórico, e por isso, limitado, 

não conseguiu alcançar esse resultado de forma clara e objetiva. 

Sobre a saúde de pessoas com deficiência é indispensável fortalecer as 

investigações científicas, compreender suas necessidades e favorecer que o acesso ao serviço 

de saúde seja garantido, de forma acessível e resolutiva. Os profissionais de saúde precisam ser 
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preparados para atender essa clientela de forma inclusiva, estimulando sua autonomia e 

respeitando a individualidade de cada sujeito. O estudo da linguagem de sinais, a reflexão sobre 

acessibilidade atitudinal e projetos de pesquisa e extensão podem ser caminhos para a formação 

de profissionais mais sensíveis as necessidades de saúde de pessoas com deficiência. 

E por fim, segue um trecho da Declaração sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 9 de dezembro de 1975: 

 

“Pessoas com deficiência têm o direito … 

 

ao respeito pela sua dignidade humana … 

 

aos mesmos direitos fundamentais que os concidadãos … 

 

a direitos civis e políticos iguais aos de outros seres humanos … 

 

a medidas destinadas a permitir-lhes a ser o mais autossuficientes 

possível … 

 

a tratamento médico, psicológico e funcional [e] 

a desenvolver suas capacidades e habilidades ao máximo [e] 

apressar o processo de sua integração ou reintegração social … 

 

à segurança econômica e social e a um nível de vida decente … 

 

de acordo com suas capacidades, a obter e manter o emprego ou se 

engajar em uma ocupação útil, produtiva e remunerada e se filiar a 

sindicatos [e] a ter suas necessidades especiais levadas em consideração 

em todas as etapas do planejamento econômico e social … 

 

a viver com suas famílias ou com pais adotivos e a participar de todas as 

atividades criativas, recreativas e sociais [e não] serem submetidas, em 

relação à sua residência, a tratamento diferencial, além daquele exigido 

pela sua condição … 

 

[a] serem protegidas contra toda exploração, todos os regulamentos e 

todo tratamento abusivo, degradante ou de natureza discriminatória … 

[e] a beneficiarem-se de assistência legal qualificada quando tal 

assistência for indispensável para a própria proteção ou de seus bens …” 
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APÊNDICE I - SISTEMATIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE DE 

CONCEITO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

SISTEMATIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE DE CONCEITO 

 

1. SELEÇÃO DO CONCEITO 

 

Necessidades de saúde de pessoas com deficiência 

2. DETERMINAÇÃO DOS OBJETIVOS DA ANÁLISE 

 

Analisar o conceito de necessidades de saúde de pessoas com deficiência e associar seus 

atributos, antecedentes e consequentes a taxonomia de Matsumoto e Cecílio para necessidades 

de saúde. 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS USOS DO CONCEITO 

 

PROTOCOLO DE BUSCA DE REFERÊNCIAS 

1. Participação dos pesquisadores 

1.1. IZABELA BEZERRA DE LIMA MOURA 

1.2. SÂMARA SIRDÊNIA DUARTE DE ROSÁRIO BELMIRO 

1.3. MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

1.4. MICHELL PLATINY CÂNDIDO DUARTE 

1.5. GUSTAVO ÁVILA DIAS 

1.6. FABIO CLAUDINEY DA COSTA PEREIRA 

1.7. FRANCISCA PATRÍCIA BARRETO DE CARVALHO 
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1.8. FRANCISCO ARNOLDO NUNES MIRANDA (orientador) 

2. Pergunta 

Quais os usos possíveis do conceito de Necessidades de Saúde de pessoas com deficiência? 

Quais os atributos do conceito de Necessidades de Saúde de pessoas com deficiência? 

Quais os antecedentes e consequentes do conceito de Necessidades de Saúde de pessoas com 

deficiência? 

Quais exemplos da utilização do conceito de Necessidades de Saúde de pessoas com 

deficiência? 

Para medir esse conceito ou determinar a sua existência no mundo real, como se deve fazer isso? 

3. Objetivo 

Analisar o conceito de Necessidades de Saúde de pessoas com deficiência antecedentes e 

consequentes a taxonomia de Matsumoto e Cecílio para necessidades de saúde. 

4. Desenho do estudo - autor 

Análise de conceito segundo o modelo de Walker e Avant (2005), obedecendo as seguintes 

etapas: seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise; identificação dos usos do 

conceito; determinação dos atributos; identificação de casos adicionais; identificação de 

antecedentes e consequentes; definição de referências empíricas. 

5. Critérios de inclusão 

Artigos completos disponíveis mediante o uso do proxy da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, que abordam pesquisas relacionadas com as necessidades de saúde de pessoas com 

deficiência, publicados nos idiomas Português, Espanhol ou Inglês, publicados entre 2006 – 

2017. O recorte de tempo justifica-se pelo interesse de se obter estudos produzidos após a 

Convenção dos direitos da Pessoa com Deficiência. 

6. Critérios de exclusão 
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Serão desconsideradas publicações referentes aos editoriais, cartas ao editor, resumos, opinião 

de especialistas, revisões, teses e dissertações; bem como estudos que abordem, exclusivamente: 

pessoas com deficiência mental e intelectual e/ou pessoas com deficiência menores de idade. 

Estratégias de busca (pesquisa avançada) e bases de dados 

Descritores (indexado no MESH e no DESCs): 

Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde / Health Services Needs and Demand / 

Necesidades y Demandas de Servicios de Salud; 

Pessoas com Deficiência / Disabled Persons / Personas con Discapacidad;  

Saúde da Pessoa com Deficiência / Health of the Disabled / Salud de la Persona con 

Discapacidad; 

Descritor não indexado: Necessidades de Saúde / Health Needs / Necesidades de salud; 

Cruzamentos:  

Health Needs AND Disabled Persons 

Health Services Needs and Demand AND Health Needs AND Disabled Persons 

Health of the Disabled AND Health Needs and Disabled Persons 

Para a seleção de manuscritos relacionados com o conceito adota-se o acesso on-line a cinco 

bases de dados: National Library of Medicine and National Institutes of Health (PUBMED), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), SCOPUS, Literatura 

Latino-Americana em Ciencias de Saude (LILACS) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) 

7. Coleta de dados e captação de trabalhos 

Os dados serão coletados nas bases de dados já citadas, por um dos pesquisadores, obedecendo 

a seguinte ordem para a captação das melhores referências: avaliação do título, leitura do resumo 

e leitura do texto completo.  

8. Informações a serem extraídas das produções (elaboração de um quadro) 

a) Periódico 

b) Identificação do artigo (título e ano de publicação); 

c) Objetivos; 

d) Uso do conceito 
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e) Atributos do conceito 

f) Casos adicionais 

g) Antecedentes e subsequentes do conceito 

h) Referências empíricas 

9. Referencias principais 

WALKER LO; AVANT KC. Strategies for theory construction in nursing. 5th ed. Prentice 

Hall, 2011. 
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APÊNDICE II – QUADRO COMPILADOR ORIGINADO DOS ARTIGOS EXTRAÍDOS NA CINAHL 

Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

1C 

Necessidades de serviços 

de suporte 

Cuidados de saúde 

 

Emprego 

 

Assistência social 

 

Habitação 

 

Educação 

 

Transporte 

 

Lazer 

 

Equipamentos/adaptações 

 

Benefícios sociais 

O acesso à informação mostrou ser uma 

condição prévia de importância vital para 

o usufruto do serviço de suporte; 

 

Procura e uso de informações para melhor 

utilização dos serviços; 

 

Confiança, facilidade de acesso e 

pontualidade de informações ajudaram os 

participantes a ponderar suas opções; 

 

Acolhimento por profissionais 

especializados e capacitados. 

Empoderamento de adultos e idosos com 

deficiência, em relação a escolha e uso de 

serviços de suporte; 

 

Criação de vinculo e relação de confiança com 

profissionais de saúde capacitados em atendê-los 

e esclarecer suas dúvidas. Como também, outros 

profissionais. 

2C 

Necessidades complexas 

de cuidados de saúde Profissionais de saúde capacitados 

para atuar junto a essa população; 

 

Suprimentos e recursos físicos; 

 

Cuidados com as pessoas com 

deficiência que estão abrigadas 

(identificação do paciente e da 

equipe de saúde; localização do 

paciente; controle de infecção; 

gerenciamento de medicação; 

distribuição adequada da equipe de 

enfermagem; e utilização de apoio 

social e psicológico); 

 

Registros médicos e 

confidencialidade. 

Recrutamento de profissionais de 

enfermagem para atuarem em um abrigo 

para pessoas com deficiência e idosos no 

contexto de uma catástrofe ambiental. 

Esses profissionais, em muitos casos, não 

possuíam capacitação para atuarem nesse 

contexto; 

 

Como era uma situação de desastre 

natural, houve a necessidade de se 

garantir alojamento e produtos de 

necessidades básicas para pessoas com 

deficiência; 

 

Não disponibilidade de medicamentos, 

tratamento e suprimentos auxiliares; 

 

A capacitação de profissionais de enfermagem 

para atuarem nesse contexto ajudaria na 

eficiência dos cuidados prestados a esta dada 

população, tanto na incorporação nos currículos 

de enfermagem o cuidado de saúde a pessoas 

com deficiência abrigadas e desastres 

ambientais, como também, na educação 

continuada nos serviços de saúde; 

 

Envolvimento da sociedade e de instituições 

políticas e não-governamentais para suprir as 

necessidades surgidas; 

 

Protocolo padronizado para documentação de 

registros médicos e registros de tratamento; 

 

Criação de estratégias de identificação dos 

pacientes, de seus respectivos materiais de 

higiene e de seus medicamentos; 
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Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

Localizar pacientes em grandes áreas era 

demorado; alguns pacientes não 

conseguiam se identificar; 

 

Difícil de organizar medicamentos em 

curso para aqueles que não podem se 

auto-medicar; 

 

Nenhuma provisão de privacidade para 

pacientes acamados para higiene ou 

higiene; 

 

Falta de continuidade na manutenção de 

registros médicos e questões de 

confidencialidade 

 

Criação de barreiras físicas para a garantia da 

privacidade durante a prestação de cuidados; 

 

Equipe de enfermagem em cuidados 24hs; 

 

Criação de vínculo entre paciente, cuidador e 

profissional de saúde; 

 

Redução de riscos à saúde dos pacientes e da 

equipe de saúde. 
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APÊNDICE III – QUADRO COMPILADOR ORIGINADO DOS ARTIGOS EXTRAÍDOS NO LILACS 

Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

1L 

Fenômeno relacionado a 

formas de produção e 

reprodução de diferentes 

grupos sociais e que podem 

ser identificadas a partir do 

reconhecimento dos modos 

de trabalhar, de consumir, de 

viver, de se relacionar e das 

características do território; 

 

As necessidades de saúde são 

compreendidas como 

necessidades de reprodução 

social, abordadas a partir da 

compreensão de modo de 

vida dos participantes, suas 

formas e viver, trabalhar, 

consumir e relacionar-se 

socialmente; 

 

O estudo possibilitou 

considerar que as 

necessidades de saúde são 

também necessidades de 

presença do Estado, para 

garantia de serviços que 

promovam o bem-estar 

social e regulação entre 

capital e trabalho, reduzindo 

as diferenças sociais e o 

acesso aos direitos de 

cidadania. 

As características do conceito 

encontradas no artigo são: situação 

de saúde; experiência em 

reabilitação, educação e trabalho; 

situação econômica; atividades 

realizadas no cotidiano (morar, 

alimentar-se, trabalhar, conversar, 

passear); atividades de lazer e 

cultura; condição de locomoção; 

oportunidades de participação 

comunitária e apoio social. 

Carecimento (algo que a pessoa perceba 

que deve ser corrigido); 

 

Situação de pobreza e restrita participação 

comunitária (condição de isolamento 

social); 

 

Respostas tardias e incompletas dos 

serviços de saúde e de reabilitação às 

demandas das pessoas com deficiência, na 

maioria das vezes focadas no atendimento 

médico clínico; 

 

Falta de acesso a serviços de saúde 

(demora no atendimento, falta de rampas, 

elevadores, cadeiras de rodas, 

profissionais qualificados); 

 

Intolerância à diferença; a valorização do 

individual em detrimento do coletivo; as 

diferentes formas de estruturação familiar 

contemporânea; a falta de acessibilidade e 

transporte adequado; a fragilidade das 

relações de solidariedade e a própria 

condição de confinamento das pessoas 

com deficiência. 

 

O serviço local de saúde deve oferecer 

atendimento resolutivo para as demandas e 

necessidades apresentadas pelas pessoas com 

deficiência; 

 

Promoção da escuta e acolhimento das demandas 

dessa população para a criação de alternativas 

assistenciais e criação de vínculo entre a equipe 

de saúde e a pessoa; 

 

A complexidade das necessidades apresentadas 

pelas pessoas com deficiência exige a 

implementação de políticas públicas para a 

produção de intervenções que ampliem as redes 

de apoio social, o acesso às informações e a 

articulação de ações intersetoriais para a 

minimização de processos de exclusão e 

desfiliação social; 

 

O isolamento social dessa população gera o 

afastamento do trabalho; sentimentos de 

desvalorização social e dependência para a 

manutenção da própria vida 

2L 

Necessidade de se sentirem 

sujeitos sociais capazes de 

desenvolver relações 

Presença de Apoio a mulher com 

deficiência durante o ciclo 

gravídico-puerperal: incentivo 

A mulher com deficiência, sob o olha da 

sociedade, não é vista como capa de 

Apropriação de conhecimento sobre saúde e 

direitos, a fim de desenvolver consciência crítica, 

autonomia e cidadania; 
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amorosas e terem vida sexual 

e reprodutiva ativas; 

 

Necessidade de construção 

de uma rede de apoio 

assistencial, físico e 

emocional, por profissionais 

de saúde e pessoas do 

convívio das mulheres com 

deficiência no ciclo 

gravídico-puerperal. 

advindo de pessoas do seu 

convívio; suporte familiar; troca 

de experiências; partilha de 

responsabilidades com o 

companheiro; suporte do 

profissional de saúde para gestar, 

parir e criar um filho; estímulo o 

empoderamento, autocuidado e 

autonomia do desempenho de seu 

papel materno; 

 

Ausência de Apoio a mulher com 

deficiência durante o ciclo 

gravídico-puerperal: ausência de 

incentivo e suporte familiar; 

afastamento do companheiro; 

descredito social; dificuldade de 

acesso de acompanhante nos 

hospitais durante trabalho de parto 

e parto; omissão de apoio 

assistencial e psicoemocional; 

violência obstétrica. 

desempenhar os papeis de esposa, mãe e 

cuidadora; 

 

Ela tem sua imagem reforçada como ser 

frágil devido a sua limitação, sobretudo 

quando se refere à sexualidade e a 

reprodução; 

 

Destaca-se a superproteção familiar e o 

desconhecimento sobre sua saúde sexual 

e reprodutiva. 

Os serviços de saúde devem promover espaços 

de escuta, aconselhamento e dialogo para essa 

clientela, em vistas de atenderem as suas 

necessidades; 

 

As opiniões negativas das pessoas acerca de ser 

mãe com deficiência podem contribuir 

negativamente para o significado da maternidade 

para essa população; 

 

Isolamento social e sofrimento como 

consequências do estigma social 

3L 

As pessoas com deficiência 

devem ter garantido a oferta 

de cuidados (acesso), sem 

discriminações de qualquer 

ordem, de forma acessível e 

com estimulo a ampliação 

das capacidades de 

autocuidado, o qual 

configura-se como 

responsabilidade dos 

serviços de saúde. 

As necessidades de saúde das 

pessoas com deficiência devem ser 

atendidas considerando: 

 

Acesso universal aos serviços de 

saúde; 

 

Acessibilidade; 

 

Inclusão – aumentar as 

capacidades de fazer frente às 

limitações impostas pela condição 

física e/ou psicológica e garantir 

saúde e dignidade; 

 

Informações inconsistentes sobre pessoas 

com deficiência nos serviços de saúde, 

suas necessidades e consequentemente, 

poucas ações específicas de cuidado e de 

inclusão; 

 

Legislação referente aos direitos da 

pessoa com deficiência; 

 

Assistência à saúde de pessoas com 

deficiência ainda apresenta um perfil de 

fragilidade, desarticulação e 

descontinuidade de ações; 

 

“Os serviços de saúde são desafiados a pensar 

saúde na dimensão do direito humano e 

produzirem ações que contemplem as limitações 

expressas nas deficiências em suas dimensões 

individuais e coletivas”. 

 

O atendimento domiciliar a pessoas com 

deficiência favorece a identificação da 

necessidade em suas complexas dimensões e o 

aumento do vínculo da equipe de saúde com o 

usuário; o conhecimento dos problemas dos 

indivíduos e da comunidade; a promoção da 

educação em saúde; e auxiliar a população a 

identificar a melhor forma de resolver seus 

problemas. 
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Potencial de cuidado; 

Singularidades advindas das 

condições limitantes; 

 

Atendimento domiciliar; 

 

Profissionais de saúde capacitados 

a prestar cuidado inclusivo e 

conhecedores das leis que 

amparam a pessoa com 

deficiência. 

Estrutura física das ruas inadequadas 

(barreiras arquitetônicas); 

 

Falta de estrutura física adequadas nos 

serviços de saúde;  

 

Falta de adaptação e apoio das instituições 

e espaços públicos e privados para as 

diferentes necessidades individuais 

dessas pessoas. 

 

Necessidade de esclarecimento e conscientização 

quanto a inclusão de todas as pessoas, 

independentemente, de sua condição física; 

 

“A gestão pública precisa proporcionar a 

adequada distribuição geográfica desses 

serviços, bem como disponibilidade e qualidade 

de recursos humanos e tecnológicos”. 

 

“Com as mudanças das características da 

população é necessário também a formação 

continuada dos profissionais de saúde, para que 

saibam manejar as novas situações do cotidiano, 

além do fomento de pesquisas na resolução dos 

problemas referentes a esse grupo social”. 
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APÊNDICE IV – QUADRO COMPILADOR ORIGINADO DOS ARTIGOS EXTRAÍDOS NA PUBMED 

 
Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

1P 

Necessidades de saúde é 

associado à “necessidades de 

procedimentos/cuidados” e é 

medido com uma escala 

criada no Reino Unido. 

 

O conceito de necessidades 

de saúde de pessoas com 

deficiência está relacionado 

com a oferta de cuidados de 

saúde, com uma abordagem 

multidisciplinar e que esta 

intrinsicamente relacionado 

com a qualidade de vida da 

pessoa com deficiência. 

1. Necessidades de cuidados 

médicos; 

2. Necessidades de enfermagem 

qualificadas; 

3. Cuidados pessoais; 

4. Necessidades de terapia; 

5. Necessidades 

vocacionais/educacionais; 

6. Trabalho social e gestão de 

casos - apoio / intervenção para 

coordenar cuidados; 

7. Apoio familiar/necessidades de 

suporte; 

8. Necessidades de apoio jurídico 

9. Equipamento especializado – 

(ex: equipamento básico de 

elevação; assentos / cadeira de 

rodas; suporte permanente / 

postural; tecnologia assistiva 

eletrônica; ajuda de comunicação; 

ventilação assistida; 

10. Necessidades de alojamento 

(ex: adaptação da estrutura física 

do seu domicilio (parcialmente ou 

totalmente adaptadas); 

necessidade de cuidador; requer 

cuidado em casa de repouso ou 

instituição de longa permanência 

para idosos).  

Estado clínico dos pacientes, como 

presença de comprometimento cognitivo, 

sintomas psiquiátricos e 

comprometimento motor; 

 

A organização dos cuidados de saúde 

relacionados com as desigualdades 

sociais (Acesso aos serviços; custos e 

qualidades desses serviços). 

 

 

Em geral, quanto os pacientes não tem suas 

necessidades de saúde satisfeitas, eles 

apresentando menor índice que qualidade de vida 

relacionado a saúde. E quanto mais clinicamente 

comprometido, maior será suas necessidades de 

saúde e de assistência social; 

 

Várias sugestões para melhorar a qualidade de 

atendimento às suas famílias, incluindo melhor 

educação dos profissionais de saúde em relação 

ao complexo natureza da DH (doença de 

Huntington) – podemos fazer referência a 

pessoas com deficiência - e a prestação de um 

acompanhamento regular apoio; 

 

Atendimento integral é direcionado; 

 

Os médicos avaliem, registrem e monitorar as 

necessidades de serviços de assistência médica e 

social, bem como acompanhamento que as 

necessidades sejam atendidas. Construindo 

parcerias com cuidadores familiares podem 

melhorar a troca de informação e facilitar a 

prestação de cuidados de saúde; 

 

Continuidade cuidado; 

 

2P 

Necessidades aqui estão 

fortemente relacionadas com 

incapacidades relatadas 

pelos participantes da 

pesquisa (estudantes 

universitários) e não são só 

Suporte acadêmico (serviço de 

apoio a pessoa com deficiência; 

acomodações adaptadas ou 

planejadas para este público, apoio 

pedagógico); 

Gerenciamento das atividades 

acadêmicas - Os alunos expressaram 

preocupação em relação a acompanhar as 

aulas, encontrar tempo para 

envolvimento na vida no campus e 

dominar as habilidades organizacionais e 

Autodeterminação - O desenvolvimento da 

autodeterminação é um fator crítico no sucesso 

acadêmico do aluno e na capacidade de 

participar integralmente da educação pós-

secundária; 
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de “saúde” (falando do setor 

específico), mas também de 

acompanhamento 

acadêmico. 

Saúde/Bem-estar: serviços para 

pessoas com deficiência 

(reabilitação, serviços de saúde, 

suporte social e familiar 

de gerenciamento de tempo. Restrições 

relacionadas a deficiências, como 

desafios de atenção, organizacionais ou 

de processamento, tornaram a conclusão 

de tarefas mais demorada. 

Acessando suporte acadêmico - 

Prevalente em todas as entrevistas foi o 

conceito de acessar os suportes 

necessários. Negociar a amplitude dos 

apoios necessários foi uma componente 

chave para o sucesso expresso pelos 

participantes. 

Cuidados de saúde e apoios sociais - 

Vários estudantes transmitiram histórias 

de luta com a tentativa de descobrir como 

os seus sintomas se podem manifestar na 

sala de aula e o que o seu diagnóstico 

significava no contexto das exigências 

associadas à vida universitária. 

Identidade de incapacidade - Embora a 

compreensão de si mesmo e de suas 

restrições relacionadas a diagnósticos 

fosse essencial para acessar e gerenciar os 

apoios necessários relacionados à 

deficiência, muitos falavam de 

dificuldades em aceitar uma identidade 

associada a uma deficiência. 

Estigma - As respostas ao longo das 

entrevistas foram sentimentos do estigma 

sentido pelos instrutores e outros 

estudantes.  

Implicações para profissionais de reabilitação 
- Habilidades relacionadas à autodeterminação e 

autodefesa são importantes para os profissionais 

de reabilitação abordarem ao trabalhar com 

jovens com deficiência na universidade; 

 

Planejamento de transição holística - As 

práticas centradas no cliente, que enfocam os 

pontos fortes e necessidades individuais mais 

importantes para o estudante em transição, são 

consistentes com aspectos fundamentais do 

planejamento da transição e práticas de auto-

defesa usadas no sistema educacional. Além da 

colaboração, a coordenação e a pesquisa de apoio 

interdisciplinar são necessárias para melhor 

compreender e abordar a natureza complicada e 

inter-relacionada das transições acadêmicas e de 

saúde. 

 

Estratégias de enfrentamento e superação das 

dificuldades encontradas na academia e criação 

de rede de apoio relacionadas a saúde e 

bem/estar. 

 

Palavras-chaves: autonomia, autodeterminação, 

gestão de dificuldades, relação profissional e 

paciente. 

3P 

As necessidades podem ser 

consideradas como o 

resultado de uma falta de 

congruência entre fatores 

pessoais e diferentes fatores 

no ambiente, de acordo com 

o modelo de Processo de 

As diferentes atividades e papéis 

que a pessoa valoriza (chamados 

de 'hábitos de vida' no modelo) são 

divididos em 12 domínios. Seis 

desses domínios referem-se as 

atividades diárias (nutrição, 

fitness, cuidados pessoais, 

As consequências destas deficiências são 

operacionalizadas através da presença de 

incapacidades nas capacidades (por 

exemplo, intelectual, linguagem, 

comportamento, sentido e percepção, 

motricidade e equilíbrio). Dependendo do 

número e da extensão dessas deficiências, 

Necessidades expressas: Metade das 

necessidades expressas correspondia às 

demandas dos pacientes e eram inerentes a 

atividades de importância social, como se sentir 

bem, caminhar, ter relações sexuais, cozinhar, 

manter a forma, visitar amigos, dirigir ou usar o 
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Criação de Deficiência 

(DCP). 

comunicação, moradia, 

mobilidade), enquanto as outras 

seis se referem a papéis sociais 

(responsabilidade, relações 

interpessoais, vida comunitária, 

educação, emprego, recreação). É 

nessas atividades e funções que 

situações de desvantagem ou 

restrição de participação podem 

surgir. 

A taxonomia de Bradshaw da 

necessidade social, usada por 

Pineault e Daveluy, identifica 

quatro tipos de necessidades: 

sentida, expressa, normativa e 

comparativa.  

1. Necessidades sentidas são 

equiparadas a desejos e são 

limitadas pelas percepções dos 

indivíduos em relação aos serviços 

de saúde disponíveis;  

2. Necessidades expressas são 

demandas ou necessidades 

sentidas, transformadas em ação. 

Eles são comumente usados em 

serviços de saúde, onde as listas de 

espera são tomadas como uma 

medida de necessidades não 

atendidas; 

3. Necessidades normativas são 

aquelas definidas por profissionais 

de saúde, administradores ou 

especialistas em relação a normas 

ou a um padrão desejável; 

4. Necessidades comparativas 

referem-se a uma medida 

estabelecida pelo estudo das 

características daqueles que 

as pessoas variam em sua capacidade de 

realizar atividades diárias e papéis sociais 

(presença de situações de desvantagem 

em um extremo do espectro e participação 

social ótima no outro). 

 

Os fatores socioambientais incluem 

elementos como o apoio do família e 

utilização de serviços de saúde e sociais, 

enquanto fatores ambientais físicos 

referem-se a elementos naturais ou 

tecnológicos (por exemplo, clima, ajudas 

técnicas). Como obstáculos ou 

facilitadores, esses fatores podem 

dificultar ou ajudar na realização de 

atividades diárias e papéis sociais. 

 

Os objetivos dos serviços e programas de 

reabilitação são atualmente com base no 

julgamento de profissionais que avaliam 

incapacidades funcionais, capacidade de 

realizar atividades diárias e atividades 

significativas de lazer, ocupacionais e 

sociais, bem como problemas de saúde, 

para determinar as necessidades. Essas 

avaliações de necessidades são 

frequentemente incompletas porque as 

avaliações são feitas apenas uma vez, na 

maioria das vezes com testes 

padronizados e fora do ambiente 

doméstico da pessoa ou do contexto da 

comunidade.  

 

Além disso, embora os familiares possam 

ter mais dificuldade em identificar as 

necessidades do que os próprios pacientes 

e os profissionais, sua contribuição é 

transporte público, atividades sociais, 

necessidades de cuidadores; 

 

Necessidades normativas: As necessidades 

normativas foram em grande parte relatadas 

pelos profissionais de saúde, cujo objetivo é 

fornecer serviços de reabilitação ideais de 

acordo com as práticas do campo, mas que 

também levantou preocupações relativas ao tipo 

de intervenção, restrições de tempo, o ambiente 

institucional e o tipo de deficiência. 

 

Necessidades comparativas: As necessidades 

comparativas foram principalmente relatadas 

pelos gestores de saúde; eles acreditam que é 

importante que a responsabilidade pelos 

pacientes seja devidamente assegurada pelas 

equipes de profissionais responsáveis por eles. 

Esta é uma tentativa de padronizar a provisão. 

Segundo os gestores, as necessidades dos 

pacientes estão inextricavelmente ligadas às de 

suas famílias, e, nesse sentido, os gestores 

enfatizaram fortemente a necessidade de 

oferecer mais instrução aos cuidadores e 

disponibilizar mais recursos de apoio a eles e aos 

pacientes quando eles retornam para casa; 

 

Cuidadores próximos e profissionais de saúde 

identificam mais necessidades não satisfeitas e 

enfatizam a importância de tornar o processo de 

reabilitação mais personalizado. Os pacientes e 

os gerentes de saúde têm uma visão mais global 

das necessidades de reabilitação e dão maior 

ênfase aos recursos disponíveis; 

 

Para incentivar uma melhor participação social 

de pessoas idosas com AVC quando voltam para 

casa, o estudo sugere que mais deve ser feito 
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recebem um serviço, ou seja, 

populações em que as 

necessidades avaliadas são 

generalizadas. 

essencial para uma avaliação das 

necessidades. 

 

A consideração tanto das necessidades 

expressas pelos indivíduos e seus 

cuidadores, quanto das necessidades 

normativas identificadas pelos 

profissionais de saúde, garante um 

resultado mais confiável, uma vez que 

muitos pacientes podem ser mais passivos 

do que o esperado em expressar suas 

necessidades. Além disso, as 

necessidades expressas de serviços de 

reabilitação podem variar muito de uma 

área para outra, possivelmente devido a 

diferenças na acessibilidade. Além disso, 

medidas repetidas pós-AVC mostram que 

as necessidades mudam com o tempo. 

 

Após a reabilitação de pacientes 

internados, as pessoas que sofreram AVC 

expressaram necessidades não satisfeitas 

relacionadas à preparação para alta, 

instruções, informações e apoio com 

encaminhamentos para recursos da 

comunidade, serviços de reabilitação, 

programas de exercícios em casa, apoio 

em programas de exercícios, apoio ao 

indivíduo e casal durante o processo de 

adaptação, nutrição, segurança e trabalho 

doméstico. 

para atender às necessidades relacionadas às 

capacidades, o ambiente do paciente e os hábitos 

de vida. Reduzir os obstáculos no ambiente 

sócio-político-econômico torna-se essencial 

para assegurar uma abordagem mais 

personalizada à reabilitação e melhor instrução 

para os cuidadores. 

4P 

O conceito está relacionado 

ao consumo de assistência 

medica por pessoas com 

limitações significativas nas 

atividades da vida diária e 

social. 

Atenção:  

Em particular, a identificação de 

necessidades de saúde não 

atendidas é crucial para medir o 

acesso a serviços médicos, bem 

como a disponibilidade e 

aceitabilidade dos serviços de 

saúde. 

Razões para necessidades de saúde não 

atendidas: As questões da pesquisa 

incluíam falta de dinheiro, dificuldades 

em obter consultas nos hospitais, 

transporte inacessível, tempo não 

disponível, desânimo devido a um longo 

Em pessoas com deficiência, as necessidades de 

saúde não atendidas aumentaram 

significativamente em termos de sexo feminino, 

idade mais jovem, autopercepção de saúde ruim, 

ausência de cônjuge, trabalhador azul e 

deficiência física externa. 
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1. Antes o conceito de 

necessidades médicas era o 

tratar doenças, atualmente 

ele se estende a prevenção de 

doenças, promoção da saúde 

em áreas onde as 

necessidades de saúde estão 

exarcerbadas; 

2. As pessoas com 

deficiência querem serviços 

médicos gerais, incluindo 

exames de saúde e 

reabilitação para o 

tratamento das deficiências 

atuais.14 Para desenvolver 

políticas de saúde que 

evitem a ocorrência de 

possíveis doenças e a 

progressão das deficiências, 

é necessário avaliar os 

serviços de saúde 

apropriados. 

3. Essas necessidades 

podem ser atendidas e não 

atendidas. 

Necessidades de saúde não 

atendidas têm três características, 

como disponibilidade, 

acessibilidade e aceitabilidade. A 

disponibilidade é reduzida quando 

as pessoas não recebem serviços 

médicos devido à falta de 

instalações médicas ou ao longo 

tempo de espera. A acessibilidade 

pode ser determinada pelo status 

econômico e pelo transporte 

disponível. Finalmente, a 

aceitabilidade pode ser menor em 

pacientes que não estão 

interessados em sua saúde e 

aqueles que não sabem quais 

hospitais visitar ou estão 

insatisfeitos com a quantidade e a 

qualidade dos serviços médicos. 

tempo de espera, sintomas leves e outras 

razões. 

 

Variáveis dependentes: Os fatores que 

influenciaram o uso médico incluíram 

fatores demográficos, fatores sócio-

psicológicos, fatores econômicos, a 

quantidade e a qualidade dos recursos 

médicos na comunidade e a distribuição 

de recursos médicos. Neste estudo, 

comparamos fatores sociodemográficos 

entre os dois inquéritos e, adicionalmente, 

analisamos os fatores de deficiência na 

Pesquisa de Pessoas com Deficiência. 

 

Em pessoas com deficiência, as razões para as 

necessidades de saúde não atendidas foram a 

falta de dinheiro (57,3%), sintomas leves 

(13,8%) e transporte inacessível (12,8%) em 

ordem decrescente de frequência. Na população 

em geral, os motivos não foram tempo disponível 

(30,2%), sintomas leves (23,8%) e falta de 

dinheiro (20,9%) ordem decrescente de 

frequência. 

 

A disparidade das necessidades de saúde não 

atendidas difere dependendo dos níveis de renda. 

 

O reconhecimento e a atitude de um paciente tem 

uma influência significativa nas necessidades 

subjetivas de saúde, a necessidade real avaliada 

pelo padrão médico é obrigatória para 

estabelecer uma política eficaz. 

 

A autopercepção da saúde teve um impacto 

significativo nas necessidades de saúde não 

atendidas na população em geral. 

 

Não houve diferença significativa na frequência 

de necessidades de saúde entre graus severos e 

leves de deficiências. Isso pode ser porque o fator 

econômico, que foi a principal razão para as 

necessidades de saúde não atendidas, não foi 

sempre correlacionado com a gravidade da 

incapacidade. 
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APÊNDICE V – QUADRO COMPILADOR ORIGINADO DOS ARTIGOS EXTRAÍDOS NA SCIELO 

 
Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

1 Si 

Necessidade de saúde de 

pessoas com deficiência 

compreendida como 

necessidade de 

atendimento da 

integralidade do sujeito e 

explorar as situações de 

vulnerabilidade a que as 

mulheres com deficiência 

estão submetidas, 

invisíveis aos serviços de 

saúde pela ausência de sua 

abordagem pelos 

profissionais. 

Os atributos estão vinculados às 

três dimensões analíticas da 

Vulnerabilidade: 

1.Vulnerabilidade individual: 

experiências de superproteção ou 

rejeição familiar; falta de acesso a 

serviços de saúde e reabilitação; 

pela privação de recursos materiais 

que impediu ou dificultou a 

aquisição de equipamentos que 

garantissem maior autonomia 

(alguns exemplos); 

 

2.Vulnerabilidade Social: 

vivências em um meio social no 

qual mulheres e pessoas com 

deficiência têm uma posição social 

menos qualificada e experimentam 

menores possibilidades de 

participação social e política 

(alguns exemplos); 

 

3.Vulnerabilidade Programática: 

falta de políticas assistenciais que 

contemplem as especificidades das 

mulheres com deficiência, à falta 

de acessibilidade física e 

comunicacional nos serviços 

regulares de saúde (alguns 

exemplos). 

Ações de saúde inexpressivas voltadas 

para mulheres com deficiência; 

 

Falta de prioridade no atendimento, o 

despreparo e a falta de interesse dos 

profissionais às suas demandas 

específicas; 

 

Dupla vulnerabilidade da mulher com 

deficiência (por ser mulher e por 

apresentar alguma deficiência;  

 

Discriminação socioeconômica e a 

excessiva medicalização da deficiência 

(que vê esta condição como doença) 

“Instauração de outro olhar e outros contextos 

assistenciais, regidos por práticas de saúde 

ampliada, para que serviços e a equipe de seus 

profissionais possam se aproximar do conjunto 

diverso de questões que se situam nas 

necessidades de saúde dessas mulheres”; 

 

“Incorporação de conhecimentos, formas de 

identificação e ações de promoção de direitos 

humanos e sociais nas práticas de saúde 

cotidianamente desenvolvidas nos serviços” 

2 Si 

Necessidades de saúde são 

o resultado das 

intervenções sobre o 

carecimento, aquilo que o 

indivíduo entende que 

O artigo apresenta 11 núcleos 

relacionados com as necessidades 

de saúde da pessoa com 

deficiência: 

 Acesso; 

“Os discursos e práticas produzidos em 

torna da deficiência são externos a ela, 

funcionando como um amontoado de 

dados, em que informações procedentes e 

válidas misturam-se a dados distorcidos 

As ações devem ser multiprofissionais, 

interdisciplinares e intersetoriais, para que 

possam gerar respostas mais efetivas às 

necessidades de saúde das pessoas com 
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Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

precisa ser melhorado ou 

corrigido, como também, 

são a intervenção 

propriamente dita. 

 Apoio psicossocial; 

 Aspectos gerais de saúde 

(para além da 

deficiência); 

 Autonomia e 

independência; 

 Dispensação de 

equipamentos e 

dispositivos de 

tecnologia assistiva; 

 Informação/orientação; 

 Prevenção/ diagnóstico 

precoces; 

 Reconhecimento e 

garantia de direitos; 

 (Re)Encontro com 

atividades significativas; 

 Validação e ajuda na 

construção de estratégias 

próprias de 

enfrentamento; 

 Vínculo com o 

profissional 

 

por esteriótipos e preconceitos” 

(PEREIRA, 2008); 

 

Contexto que predomina a desvalorização 

e o estigma da pessoa com deficiência. 

deficiência. Sugere-se a articulação entre as 

diversas áreas, por meio de ações integrais; 

 

O atendimento das necessidades de saúde de 

pessoas com deficiência favorece a autoestima e 

a dignidade de cada indivíduo; 

 

Incorporação de valores, desejos e necessidades 

de pessoas com deficiência às práticas cotidianas 

concretas dos serviços. 
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APÊNDICE VI – QUADRO COMPILADOR ORIGINADO DOS ARTIGOS EXTRAÍDOS NA SCORPUS 

 
Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

1 So 
Necessidades de cuidados 

de Saúde 

Necessidade de acesso aos 

serviços de saúde e de cuidados 

específicos, qualificados e 

acessíveis 

Pressupõem-se que as pessoas que 

possuem deficiências ou doenças 

incapacitantes, crônicas ou não, estão 

expostas a um tipo de vulnerabilidade 

social específica, distinta. 

Comprometimento da saúde e do suprimento das 

necessidades nessa ordem em virtude do escasso 

acesso e contato com profissionais de saúde, 

consultas médicas e serviços. Reafirma que 

pessoas com deficiência possuem necessidade de 

cuidados mais complexos. 

2 So 

Estão predominantemente 

associados às privações e 

marginalizações decorrente 

das limitações funcionais, 

impedimentos físicos e 

intelectuais. 

Associados às dificuldades de 

inserção social e processos de 

marginalização. Consequência das 

limitações funcionais 

manifestadas por impedimentos 

físicos e intelectuais 

Dados demonstram que pessoas com 

deficiência têm menos acesso aos 

serviços de saúde e, portanto, tem suas 

necessidades de cuidados de saúde não 

atendidas. Essa dificuldade é 

intensificada pela falta de qualificação 

dos profissionais e pelo alto custo dos 

serviços. 

 

As pessoas com deficiência encontraram 

uma série de barreiras no acesso a 

serviços de saúde, incluindo falta de 

informações e barreiras físicas, 

assistência pessoal inadequada, 

acessibilidade, limitações de recursos e 

infra-estrutura inacessível e ambientes 

não amigáveis.  

As observações do presente estudo têm 

implicações na prestação de serviços de saúde 

para pessoas com deficiência. Uma grande 

descoberta do estudo foi que as pessoas com 

deficiência informaram visitar um centro de 

saúde significativamente mais frequentemente 

do que pessoas sem deficiência. 

 

Se as necessidades não atendidas de pessoas com 

deficiência devem ser atendidas, estratégias 

inovadoras precisam ser concebidos para 

alcançar as pessoas com deficiência, 

especialmente as mulheres que, apesar de terem 

uma necessidade crescente, talvez não consigam 

acessar os serviços. 

 

Isso enfatiza que as pessoas com deficiência têm 

necessidades significativas não satisfeitas de 

serviços de saúde, mesmo que sua utilização dos 

serviços hospitalares possa ser maior. 

Se o acesso universal aos cuidados de saúde deve 

ser assegurado e se o acesso à saúde equitativa 

consagrado na declaração das Nações Unidas 

deve ser efetivamente fornecido, as pessoas com 

deficiência terão que ter o poder de remover as 

barreiras para acessar os cuidados de saúde. 

 



107 

 

Id. USO DO CONCEITO ATRIBUTOS ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

Ação concertada deve começar com a mudança 

conhecimento e percepção dos cuidados de saúde 

próprios profissionais, se um poder capacitador. 
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APÊNDICE VII – LISTA DE ATRIBUTOS, ANTECEDENTES E CONSEQUENTES DO CONCEITO NECESSIDADES DE SAÚDE DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DO MAPA CONCEITUAL 

 

Antecedentes Atributos Consequentes 

 Limitações funcionais, impedimentos 

físicos e intelectuais; 

 Necessidades de serviços de saúde;  Comprometimento da saúde; 

 Vulnerabilidades e fragilidades sociais;  Necessidades de Apoio psicossocial;  Escasso acesso e contato com 

profissionais de saúde, consultas medicas e 

serviços; 

 Discriminação socioeconômica e a 

excessiva medicalização da deficiência; 

 Necessidades de cuidados 

pessoais/atividades realizadas cotidiano; 

 Isolamento social; 

 Desvalorização e estigma da pessoa 

com deficiência; 

 Necessidades de Terapia;  Afastamento do trabalho; 

 Situação de pobreza e restrita 

participação social; 

 Necessidades vocacionais/ 

educacionais; 

 Sentimentos de desvalorização social e 

dependência para a manutenção da vida; 

 Respostas tardias e incompletas dos 

serviços de saúde e de reabilitação, focada no 

atendimento médico clinico; 

 Necessidades de apoio social e gestão 

de casos; 

 Serviços de reabilitação pouco 

personalizados; 

 Desarticulação e descontinuidade de 

ações de saúde; 

 Necessidade de apoio familiar/suporte;  Obstáculos no ambiente sócio-

políticos-econômico; 

 Falta de acesso aos serviços de saúde;  Necessidades de apoio jurídico;  Auto percepção de saúde ruim 

 Intolerância a diferença;  Necessidades de equipamento 

especializado; 

 

 Falta de transporte adequado;  Necessidades de habitação;  

 Fragilidade das relações de 

solidariedade; 

 Necessidades de atividades de lazer e 

cultura; 

 

 Superproteção familiar;  Necessidades de locomoção  

 Falta de qualificação dos profissionais;   

 Alto custo dos serviços.   
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ANEXO I – INSTRUÇÕES AOS AUTORES DA REVISTA BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM 

 

 

 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 
1.  POLÍTICA EDITORIAL 

2.  CATEGORIAS DE MANUSCRITOS 

3.  PREPARO DOS MANUSCRITOS 

4.  PROCESSO DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 

5.  PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS 

6.  REVISÃO TÉCNICA DE LÍNGUA PORTUGUESA E TRADUÇÃO DOS 

MANUSCRITOS 

7.  TAXAS DE AVALIAÇÃO E DE EDITORAÇÃO 
 
1. POLÍTICA EDITORIAL 

 
A REBEn tem a missão de divulgar a Ciência da Enfermagem e da Saúde. Aceita manuscritos 

nos idiomas  português,  inglês  e  espanhol.  É  publicada  somente  na  versão  eletrônica  

por  meio  de fascículos regulares e números temáticos. 

 
Manuscritos  redigidos  em  português  ou  espanhol,  deverão  ser  traduzidos  para  o  inglês  

em  sua versão final. 

 
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à REBEn, não sendo permitida sua 

submissão simultânea a outro(s) periódico(s). 

 

Declaração sobre Ética e Integridade em Pesquisa 

 
Para  a  publicação,  a  REBEn  considera  condição  sine  qua  non  que  os  manuscritos  

submetidos tenham cumprido as diretrizes ético-legais que envolvem a elaboração de 
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trabalhos acadêmicos e/ou técnico-científicos e a pesquisa com seres humanos ou com 

animais. 

 
Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na Resolução 

CNS nº   466/2012   (http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf),   o(s)   autor(es)   

deve(m) mencionar no manuscrito, a aprovação do projeto por Comitê de Ética reconhecido 

pela Comissão Nacional  de  Ética  em  Pesquisa,  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  

(CONEP-CNS),  ou  por  órgão equivalente, quando tiver sido executada em outro país. 

 
A REBEn adota  a  exigência  da  Organização  Mundial  da  Saúde  e  do  Comitê  

Internacional  de Editores  de  Revistas  Médicas  de  registro  prévio  dos  ensaios  clínicos  

(estudos  experimentais randomizados)  em  plataforma  que  atenda  os  critérios  elaborados  

por  estas  duas  organizações (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – REBEC - 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/). 

 

Na pesquisa experimental, envolvendo animais, deve ser respeitada a Lei nº 11.794, de 8 de 

outubro de 2008, que regulamenta o inciso VII do §1º do Art. 225 da Constituição Federal, 

estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; e as normas estabelecidas no  

Guide for the Care and  Use  of  LaboratoryAnimals(Institute  of  Laboratory  Animal  

Resources,  National  Academy  of Sciences, Washington, D.C., Estados Unidos), de 1996, e 

nos Princípios Éticos na Experimentação Animal    (Colégio    Brasileiro    de    

Experimentação    Animal    –    COBEA,    disponível    em: www.cobea.org.br),  de  1991.  

Estas  informações  devem  constar  no  método  de  acordo  com  a recomendação do ARRIVE 

(https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines). 

 
A REBEn apoia as Recomendações para a Condução, Relatório, Edição e Publicação de 

Trabalhos Acadêmicos  em  Revistas  Médicas  (Recommendations  for  the  Conduct,  

Reporting,  Editing,  and Publication  of  Scholarly  Work  in  Medical  Journals),  do  Comitê  

Internacional  de  Editores  de Revistas  Médicas  (International  Committee  of  Medical  

Journal  Editors).  Essas  recomendações, relativas à integridade e padrões éticos na condução 

e no relatório de pesquisas, estão disponíveis na URL http://www.icmje.org/urm_main.html. 

 

Apoia, também, os padrões internacionais para publicação de pesquisa responsável, 

desenvolvidos pelo COPE (Committee on Publication Ethics) e destinados a editores e autores 

(disponíveis em: http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors). 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://www.cobea.org.br/
http://www.cobea.org.br/
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors
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Conceitos,  ideias  ou  opiniões  emitidos  nos manuscritos,  bem  como  a  procedência  e  

exatidão  das citações neles contidas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

 

A Revista Brasileira de Enfermagem adota o sistema Ithenticate para identificação de 

plagiarismo. Práticas que ferem a integridade científica como plágio e autoplágio serão 

levadas para avaliação do Conselho  Editorial  para  decisão  das  penalidades  como:  

suspensão  de  publicar  no  periódico  por período  determinado  pelo  Conselho  Editorial.  

Os  autores  serão  imediatamente  comunicados  de todas as etapas deste processo. 

2. CATEGORIAS DE MANUSCRITOS 

 

Tipos de artigos considerados: 

 
 Editorial: texto sobre  assunto de interesse para  o  momento  histórico  ou  a  produção  

do conhecimento veiculada a um determinado fascículo, com possível repercussão 

Enfermagem e Saúde. Pode conter até duas (2) páginas, incluindo até 4 referências, 

quando houver. 

 
 Artigos originais: estudos que agreguem informações novas para a área da 

Enfermagem e da Saúde. Estão incluídos nesta categoria: ensaios clínicos 

randomizados, estudos de caso- controle,  coorte,  prevalência,  incidência,  estudos  

de  acurácia,  estudo  de  caso  e  estudos qualitativos.  Os  artigos  originais  devem  

conter  um  máximo  de  quinze  (15)  páginas, incluindo resumos e no máximo 50 

referências e até 7 autores. 

 

o Os  autores  devem  adotar  as  diretrizes  do  https://www.equator-network.org/  
para escrever  todo  o  tipo  de  artigo.  É  obrigatório  indicar  no  método  em  
“desenho  do estudo” qual instrumento do Equator foi utilizado para nortear 
a metodologia. O não cumprimento dessa norma levará ao arquivamento do 
manuscrito. 

 
 Revisão:  utiliza  métodos  sistemáticos  e  critérios  explícitos  para  identificar,  

selecionar  e avaliar  criticamente  pesquisas  relevantes,  e  para  coletar  e  analisar  
dados  dos  estudos incluídos na revisão. Estão incluídos nesta categoria: revisão 
sistemática com e sem meta- análises,  revisão  integrativa  e  Scoping  Review.  As  
revisões  devem  conter  um  máximo  de vinte (20) páginas, incluindo resumos, com 
no máximo 50 referências e até 6 autores. 

 
o A   REBEn   requer   que   os   protocolos   das   revisões   sejam   registrados   

no PROSPERO, https://www.crd.york.ac.uk/prospero/, ou 
disponibilizados em um site de acesso livre. 

https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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o Os autores deverão respeitar as seguintes diretrizes para escreverem cada 
tipo de revisão (https://www.equator-network.org/): 

o  Revisões sistemáticas da literatura e meta-análises: PRISMA 
o  Scoping Review: PRISMA ScR 

 
 Reflexão  –  Formulação  discursiva  aprofundada,  focalizando  conceito  ou  

constructo teórico  da  Enfermagem  ou  de  área  afim;  ou  discussão  sobre  um  

tema  específico, estabelecendo analogias, apresentando e analisando diferentes 

pontos de vista, teóricos e/ou  práticos.  Deve  conter  um  máximo  de  dez  (10)  

páginas,  incluindo  resumos,  no máximo 10 referências e até 4 autores. 

 
 Relato de Experiência e/ ou Inovação Tecnológica – Estudo em que se descreve 

uma situação   da   prática   e   ou   inovação tecnológico  (ensino,   assistência,   

pesquisa   ou gestão/gerenciamento),  as  estratégias  de  intervenção  e  a  avaliação  

de  sua  eficácia,  de interesse  para  a  atuação  profissional.  Deve  conter  um  

máximo  de  dez  (10)  páginas, incluindo resumos, no máximo 10 referências e 

até 4 autores. 

 

Carta ao Editor - máximo 1 página. 

 

Resposta do autor - máximo 250 palavras. 

 

3. PREPARO DOS MANUSCRITOS 

 
Recomendamos a  utilização  dos  guidelines  disponíveis  no  http://www.equator-

network.org/  para consolidação   do   manuscrito.   Informe   nos   métodos   qual   foi   

utilizado   (exceção:   Relato   de Experiência e Reflexão). 

 
A      REBEn      adota      as      recomendações      de      Vancouver,      disponível      na      

URL 

http://www.icmje.org/urm_m
ain.html. 

 

Os manuscritos somente serão aceitos, para avaliação, se estiverem rigorosamente de 

acordo com o modelo disponível no Template 1. 

 

Os manuscritos de todas as categorias aceitos para submissão à REBEn deverão ser 

preparados da seguinte forma: 

https://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
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Arquivo  do  Microsoft  Office  Word,  com  configuração  obrigatória  das  páginas  em  papel  

A4 (210x297mm)  e  margens  de  2  cm  em  todos  os  lados,  fonte  Times  New  Roman  

tamanho  12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 1,25 cm. 

O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. 

 O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes para 

o objeto do estudo, e 

     Nas citações de autores, ipsis litteris: 

o  Com até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto; 

o  Naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas, 
fonte 

Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas e recuo de 3 
cm da 
margem esquerda. 

o No caso de fala de depoentes ou sujeitos de pesquisa, destacá-las em novo 
parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento 
simples entre linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda. 

 As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na 
ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto; 

o Devem ser utilizados números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem 
espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e antecedendo a 

pontuação da frase ou parágrafo [Exemplo: cuidado(5),]. 
o Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por 

um traço [Exemplo: cuidado(1-5).], quando intercaladas, separados por 
vírgula [Exemplo: cuidado(1,3,5).]. 

     As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável. 
     Apêndices e anexos serão desconsiderados. 

     Não numerar as páginas ou parágrafos no manuscrito. 

 

3.1 Estrutura do texto 

 
Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito, no resumo, em 

tabelas e figuras. 

 
No texto, usar somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é 

apresentada entre parênteses, precedida pelo termo por extenso. 

 
Artigos  de  Pesquisa  e  de  Revisão  devem  seguir  a  estrutura  convencional:  Introdução,  

Método, Resultados, Discussão e Conclusões (pesquisas de abordagem quantitativa) ou 

Considerações Finais (pesquisas  de  abordagem  qualitativa)  e  Referências.  Os  manuscritos  

de  outras  categorias  podem seguir estrutura diferente. 
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3.2 Documento Principal (Template 1) 

 

O documento principal, sem identificação dos autores, deve conter: 

 
 Título do artigo: até 15 palavras, no máximo, no idioma do manuscrito. Para 

compor, utilize pelo menos 3 descritores; 

 Resumo e os descritores: resumo limitado a 150 palavras no mesmo idioma 

do manuscrito. Deverá estar estruturado em Objetivo, Métodos, Resultados e 

Conclusão ou Considerações Finais. 

 Logo abaixo do resumo, incluir cinco descritores no nos três idiomas (português, 

inglês e espanhol): 

o  Português e espanhol devem ser extraídos do DeCS: http://decs.bvs.br; 
o  Inglês cinco extraídos do MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
Corpo do texto: consiste no corpo do manuscrito, propriamente dito; 
 
A  estrutura  do  manuscrito  nas  categorias  pesquisa  e  revisão  é:  Introdução,  Objetivo,  
Métodos, Resultados,  Discussão  e  Conclusão  (para  pesquisa  quantitativa)  ou  
considerações  finais (pesquisa qualitativa); todos os subtítulos devem ser destacados em 
negrito no texto. 

 
As figuras, tabelas e quadros devem ser apresentadas no corpo do 

manuscrito. 

 
Ilustrações (tabelas, quadros e figuras, como fotografias, desenhos, gráficos, etc.) serão 

numeradas, consecutivamente,  com  algarismos  arábicos,  na  ordem  em  que  forem  

inseridas  no  texto,  não podendo ultrapassar o número de cinco. 

 
Qualquer  que  seja  o  tipo  de  ilustração,  sua  identificação  aparece  na  parte  superior,  

precedida  da palavra designativa (tabela, figura, quadro) seguida do número de ordem de sua 

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título (Ex.: Tabela 1 - 

título). Após a ilustração, na parte inferior, inserir a legenda, notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão, se houver  (ver:  ABNT  NBR  14724/2011  -  Informação  e  

documentação  -  Trabalhos  acadêmicos  - Apresentação). A fonte consultada deverá ser 

incluída abaixo das imagens somente se for de dados secundários. Abreviações devem 

ser informadas em nota abaixo da figura. 

 

http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
http://decs.bvs.b/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística  - IBGE.  Normas de  apresentação  tabular.  3.ed.  Rio de  Janeiro,  

1993,  disponíveis  em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 

 
Os subtítulos do método e discussão deverão ser destacados em negrito conforme 

recomendação do checklist. 

As ilustrações devem estar em boa qualidade de leitura em alta resolução. Tabelas, 

gráficos e quadros devem ser apresentados no formato .doc, de forma editável no 

corpo no manuscrito. 

 
 Fomento:  é obrigatório citar fonte de fomento à pesquisa (se houver). Esta 

informação deve ser inserida na página de títulos. 

 
 Agradecimentos:  são  opcionais  às  pessoas  que  contribuíram  para  a  realização  

do  estudo, mas  não  se  constituem  autores  e  devem  ser  apresentados  na  página  

de  título  até  que  a avaliação seja concluída por questão de sigilo. 

 
 Referências: o número  de referências é limitado conforme a  categoria do manuscrito. 

As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, 

consecutivamente, de acordo  com  a  ordem  em  que  foram  incluídas  no  texto; e  

conforme  o  estilo  indicado  pelo Comitê  Internacional  de  Editores  Científicos  de  

Revistas  Biomédicas  (ICMJE).  Exemplos do estilo de Vancouver estão disponíveis 

por meio do site da National Library of Medicine (NLM) em Citing Medicine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/. 

o No mínimo, 50% das referências devem ser preferencialmente produções 
publicadas nos últimos 5 anos e destas, 20% nos últimos 2 anos. A REBEn 
sugere que 40% das referências sejam de revistas brasileiras, da coleção Scielo 
e RevEnf. 

o Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a versão 
em inglês, com a paginação correspondente. 

o Evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, jornais ou revistas não 
científicas (Magazines) e no prelo, exceto quando se tratar de referencial 
teórico (Ex: Handbook Cochrane). 

o A REBEn incentiva o uso do DOI, pois garante um link permanente de acesso 
para o artigo eletrônico. 

o Para artigos  ou textos publicados na internet que não  contenham o  DOI, 
indicar  o endereço da URL completa bem como a data de acesso em que foi 
consulta. 

 

Exemplos mais comuns de referências: 
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    Artigos com o identificador DOI: 

 
Lavorato Neto G, Rodrigues L, Silva DARD, Turato ER, Campos CJG. Spirituality 

review on mental health and psychiatric nursing. Rev Bras Enferm. 2018;71(suppl 

5):2323-33. doi: 

10.1590/0034-7167-2016-0429 

 
    Artigos Eletrônicos: 

 
Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, et al. Risk 

factors for groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-control 

study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 [cited 2018 Jan 5];27(1):34-7. 

Available from: 

http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.

pdf 

 
    Artigos em outro idioma 

 
Cruz MSD, Bernal RTI, Claro RM. [Trends in leisure-time physical activity in 

Brazilian adults (2006-2016)]. Cad Saude Publica. 2018. 22;34(10):e00114817. doi: 

10.1590/0102- 

311X00114817 Portuguese. 

 
    Livro 

 
Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University 

Press; 2005. 194 p. 

 
    Livro na Internet 

 
Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions 

[Internet].Version 4.2.6.Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 [cited 2018 Oct 

15]. 257 p. Available from: http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf 

 

4.  PROCESSO DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 

 

http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf
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Os  manuscritos  devem  ser  submetidos  a  REBEn  por  meio  da  URL  

http://www.scielo.br/reben/, acessando o link Submissão Online. 

Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente no 

sistema como  autor.  O  sistema  é  autoexplicativo  e,  ao  concluir  o  processo,  será  gerada  

uma  ID  para  o manuscrito, com código numérico (Exemplo: REBEn 2019-0001). 

 
O autor responsável pela submissão deve ter à mão toda a documentação necessária: O  

checklist para auxiliar os autores, na submissão está disponível para download. 

 
     Página de Título (Template 2); 

     Documento Principal no Modelo Indicado (Template 1); 

     Declaração  de  Responsabilidade  pela  Autoria,  Exclusividade  e  Transferência  de  

Direitos 

Autorais e de Ciência das Instruções da REBEn aos autores (Modelo de Declaração); 

     Carta ao Editor (cover letter); 

     Comprovante de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética; 

     Comprovante de pagamento de taxa de avaliação; 

 
O  responsável  pela  submissão  receberá  uma  mensagem  informando  a  URL  do  

manuscrito  e  um login,  para  que  possa  acompanhar,  na  interface  de  administração  do  

sistema,  o  progresso  do documento nas etapas do processo editorial. 

 
Só  serão  verificados  pelo  escritório  editorial  quanto  à  adequação  às  normas,  os  

manuscritos  que estiverem formatados no modelo de submissão (Template 1). Antes de 

submeter o manuscrito os autores  devem  verificar  as  normas  da  REBEn,  seguir  

rigorosamente  o  checklist  e  ter  todos  os documentos necessários para submissão. É 

obrigatório o preenchimento completo dos metadados no formulário de submissão. 

 

Cada documento deve ser anexado, separadamente, no campo indicado pelo 

sistema. 

 
Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente no 

sistema como  autor  criando/associando  o  cadastro  do  ORCID  (Open  Researcher  and  

Contributor  ID  - https://orcid.org/signin). Todos os autores devem ter o cadastro associado 

ao ORCID atualizado. 

http://www.scielo.br/reben/
http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/CHECK-LIST-2019.pdf
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%202%20-%20pagina%20titulo.docx
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-transfer%C3%AAncia-de-direitos-autorais-e-de-ciencia-das-IAS-REBEn-2019.pdf
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/CHECK-LIST-2019.pdf
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Os  autores  devem  indicar  quatro  possíveis  pareceristas  para  avaliação  do  manuscrito.  

Estes indicados  deverão  ser  obrigatoriamente  doutores,  não  ter  conflito  de  interesses  e  

não  pertencer  a instituições  de  qualquer  dos  autores.  Os  pareceristas  podem  ser  acatados  

ou  não  pelos  editores associados. Possíveis revisores podem ser localizados na plataforma 

lattes de acordo com a temática do manuscrito. 

 
Os  manuscritos  que  não  se  adequarem  às  normas  na  segunda  rodada  do  checklist  
serão arquivados sem devolução da taxa de avaliação. 
 
5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS 

 
Após   aprovação   o   manuscrito   é   enviado   pelos   Editores-Chefes   aos   editores   

associados   e encaminhado  para  análise  por  pares  (peer  review),  adotando-se  a  avaliação  

duplo-cega  (double- blind review). 

 

5.1 Processo de Revisão por Pares 

 
Após  avaliação  pelos  editores  o  manuscrito  é  encaminhado  para  análise  por  pares  (peer  

review), adotando-se a avaliação duplo-cega (double-blind review). Os pareceres emitidos 

pelos avaliadores podem  considerar  o  manuscrito  aceito,  rejeitado  ou  que  requer  revisões,  

seja  de  forma  ou  de conteúdo.  Os  pareceres  emitidos  pelos  avaliadores  são  apreciados  

pelos  Editores  Chefes,  e  um parecer final é enviado aos autores. 

 
Os  pareceres  emitidos  pelos  avaliadores  podem  considerar  o  manuscrito  aceito,  rejeitado  

ou  que requer  revisões,  seja  de  forma  ou  de  conteúdo.  Após  apreciação  dos  Editores-

Chefes  um  parecer final, sustentado pelas revisões, é enviado para os autores. 

 
Os artigos aceitos entram no fluxo contínuo de publicação não sendo possível informar o 

número e páginas  até  ser  disponibilizado  online  no  SciELO.  Por  esta  razão,  no  aceite  

do  manuscrito  é informado somente o ano da publicação.  

 

6. REVISÃO TÉCNICA DE LÍNGUA PORTUGUESA E TRADUÇÃO DOS 

MANUSCRITOS 

 
Quando o artigo for aceito, o autor receberá um email com a mensagem automática de artigo 

não submetido (unsubmitted). Essa mensagem libera o manuscrito para a tradução e revisão 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/CHECK-LIST-2019.pdf
http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/CHECK-LIST-2019.pdf
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técnica de linguagem. Os tradutores e revisores certificados pela REBEn estão relacionados 

neste documento. A   devolutiva   do   manuscrito   nas   versões   traduzidas,  revisadas e  

certificadas   bem   como   o comprovante de pagamento da taxa de editoração, deverão ser 

inseridos no sistema no prazo de até 

25  dias  corridos.  Este  prazo  não  atendido  e  a  não  conformidade  com  o  modelo  

(Template  1), ocasionará o arquivamento do manuscrito. 

 

7.TAXAS DE AVALIAÇÃO E DE EDITORAÇÃO 

 
TAXA DE AVALIAÇÃO R$ 300,00 (trezentos reais) Comprovante do pagamento  

da taxa de avaliação 

TAXA DE EDITORAÇÃO 

 

R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais) 

Comprovante do pagamento 
após o aceite do manuscrito 

 

Forma de pagamento: Exclusivamente pelo PAGSEGURO (http://reben.com.br/revista/) 

PARA PAGAMENTOS INSTITUCIONAIS, ENTRAR EM CONTATO COM: 

tesouraria@abennaciona
l.org.br 

 

Sem a comprovação dos pagamentos pelo sistema, o artigo será arquivado 

definitivamente. 

A taxa de avaliação não será devolvida caso o manuscrito não seja aceito para 

publicação. 

 

ATENÇÃO 

 
As  dúvidas  quanto  as  normas,  submissão  e  ressubmissão  serão  atendidas  exclusivamente  

pelo  e- mail FALE CONOSCO (faleconosco.reben@abennacional.org.br). 

Previamente ao uso do FALE CONOSCO reveja cuidadosamente as normas acima. Somente 

serão respondidas questões não contempladas nas Instruções aos Autores. 

Ao iniciar a  submissão  do  manuscrito  o  autor  está  ciente  e  em  concordância  com  as  

normas da Revista. 

  

http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2019/01/REBEn_CREDENCIADOS_2019.pdf
http://reben.com.br/doc/TEMPLATE%201%20-%20manuscrito.docx
http://reben.com.br/revista/
mailto:tesouraria@abennacional.org.br
mailto:tesouraria@abennacional.org.br
mailto:faleconosco.reben@abennacional.org.br
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ANEXO II – LOGOTIPO DA ACESSIBILIDADE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o logotipo da acessibilidade, criado pela ONU, em 2015, para aumentar a conscientização 

sobre as questões relacionadas à deficiência. Seu alcance global é transmitido por um círculo, 

com a figura simétrica conectada para representar uma harmonia entre os seres humanos em 

sociedade. Esta figura humana universal com os braços abertos simboliza inclusão para pessoas 

de todos os níveis, em todos os lugares. Justifica-se, dessa maneira, a utilização deste símbolo 

como tema de abertura para os capítulos e seções deste relatório. 

 

 


