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           Se você nunca ouviu falar do termo “CRIANES”, o “Comunica PISC”

explica para você. O termo é uma abreviação de “Crianças com

necessidades especiais de saúde”. São crianças que estão em maior risco

de apresentar uma condição física, de desenvolvimento, de

comportamento, ou emocional crônica, que requerem um tipo e uma

quantidade de atendimentos pelos serviços de saúde, para além daquela

geralmente requerida por outras crianças¹.

           Cuidar de crianças com situações complexas de saúde sempre vai

ser um desafio, pois os saberes de cuidados vão além do familiar. Muitos

desses pequenos pacientes possuem doenças crônicas consideradas

como clinicamente frágeis e socialmente vulneráveis. Portanto, o cuidado

acontece com vários atores e cenários sociais diferentes, sendo um

cuidado que implica na estruturação de uma rede social e de saúde bem

fortalecida.

            

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE



       Esses pacientes são jovens mas muito fragilizados, apresentando
limitações para atividades diárias básicas, decorrentes do
comprometimento neuropsicomotor, sendo assim, eles demandam o
manejo de dispositivos tecnológicos e acesso diferenciado nos serviços
de saúde. Como um fator bastante difícil, temos o sofrimento da família e
as dificuldades financeiras que acabam fragilizando toda a rede².
         No Brasil, em 1999 a Enfermeira Ivone Evangelista Cabral trouxe a
Tese de Doutorado intitulada “Aliança de saberes do cuidado e
estimulação da criança-bebê: concepções de mães e estudantes de
enfermagem”, em que apresentou pela primeira vez no âmbito brasileiro
a tradução livre do conceito Children with Special Health Care
Needs (CSHCN) para o português como Crianças com Necessidades
Especiais de Saúde (CRIANES). Além disso, o termo traduzido também
aparece na versão brasileira do Wong – Fundamentos de Enfermagem
Pediátrica³.
         No ano de 2014, a enfermeira Doutora Andressa da Silveira trouxe
em sua Tese de Doutorado uma adequação do termo CRIANES para
“Adolescentes com necessidades especiais de saúde”, referindo-se pela
primeira vez no Brasil, CRIANES como: CRI-Crianças e/ou A-
Adolescentes com NES-Necessidades Especiais de Saúde³.



MAS “COMUNICA”, QUAL O PAPEL DA
ENFERMAGEM PARA AS CRIANES

A enfermagem tem um cuidado direto com esses
pacientes e suas famílias nos diferentes cenários da

saúde brasileira, desde a Clínica Hospitalar, até a
Estratégia Saúde da Família.

  Cuidar envolve acolhimento, aconselhamento e,
sobretudo empatia. O papel do enfermeiro vai além dos

procedimentos técnicos para as CRIANES, por trás
daquele paciente pode existir uma família, ou muitas

vezes não existe ninguém, apenas uma rede de saúde.
       Nesse sentido, o enfermeiro deve ser capacitado

para manejar todos os tipos de situações com altruísmo e
buscar potencializar a capacidade dessas crianças, a

partir do uso de diversas tecnologias.



FALANDO COM QUEM ENTENDE DO
ASSUNTO....

"Enfermeira Doutora Andressa da Silveira"

Enfermeira. Doutora e Mestre em
Enfermagem pela Universidade

Federal de Santa Maria. Especialista
em Saúde coletiva, Especialista em
saúde do adolescente e Especialista

em UTI pediátrica e neonatal.
Professora do Departamento de

Ciências da Saúde da
UFSM/Campus PM.

Líder do Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Saúde Coletiva -

NEPESC.
Coordenadora do Núcleo de Estudo
e Pesquisa Criança, Adolescente e

Família - NEPCAF.
Coordenadora substituta do Curso de

Graduação em Enfermagem.



ENTREVISTA
1. Existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para o melhor cuidado
de crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde. Em seu projeto
intitulado “Tecnologias como possibilidades para o cuidado de crianças e
adolescentes com necessidades especiais de saúde”, você busca conhecer os
cuidados requeridos para/com essas crianças e adolescentes.  Poderia nos contar
mais sobre essas tecnologias e a importância delas para o desenvolvimento da
criança e do adolescente?

 Andressa: Eu estudo crianças e adolescentes desde meu ingresso no Curso de Graduação
em Enfermagem. Minha aproximação real com essa população ocorreu entre o 3 e 4º

semestre, logo após minha inserção em serviços de saúde pediátricos em Santa
Maria/RS, em 2008 no Grupo de Pesquisa de minha Orientadora Eliane Tatsch

Neves. As CRIANES - Crianças com necessidades especiais de saúde, são estudadas no
Brasil desde a década de 90, durante muito tempo foram conhecidas por serem

inviáveis, egressas da terapia intensiva e sem perspectiva de vida. Os avanços na
neonatologia, pediatria e herbiatria possibilitaram a sobrevida dessa população.

Tanto que, em 2017, a partir da minha Tese de Doutorado, incluí no grupo de
CRIANES os adolescentes com necessidades especiais de saúde.

Atualmente, como docente da Universidade Federal de Santa Maria/Campus
Palmeira das Missões, é um compromisso continuar visibilizando essa clientela. Por

isso, as tecnologias para o cuidado são essenciais. Não apenas as tecnologias duras, mas
como nós podemos tornar a vida das crianças e adolescentes melhor, incentivando sua
participação em seu cuidado. Como eles podem utilizar seus medicamentos, reconhecer
sinais de uma crise convulsiva, controlar a dieta alimentar, desenvolver seus cuidados

no cotidiano, extrapolando a perspectiva de limitação para a perspectiva de
empoderamento. 



2. A implementação do brinquedo terapêutico dramático, principalmente na
vida de crianças que foram vítimas de violências é um importante
mecanismo para aliviar a ansiedade delas e proporcionar novas
experiências. Como está sendo desenvolvido seu projeto e qual a faixa
etária que vocês estão abrangendo?

Andressa: Utilizamos o lúdico e o brinquedo associados. Infelizmente as
crianças e adolescentes vítimas de violência é uma constante em nosso trabalho.
Não é necessário ser profissional de saúde para identificar os diversos tipos de

violência que crianças e adolescentes estão vulneráveis. Geralmente quando uma
criança é vítima de violência física fica mais evidente a identificação.

Atualmente, trabalhamos com o livro lúdico, uma forma de trazer o cuidado,
a autonomia, os direitos e deveres para o conhecimento e reflexão das crianças e

adolescentes. Trabalhamos em média 45 minutos em cada ação, mas entre o
preparo do brinquedo e da atividade levamos um pouco mais de uma hora.

           Outra possibilidade é com a caixa mágica, composta por boneca de pano
e brinquedos comuns às crianças, onde elas relatam por meio da metáfora do
brinquedo como é seu cotidiano. Já presenciei cenas bastante dramáticas das

crianças extravasando sentimentos e compartilhando sua história de vida em
detalhes. Algo que saliento sempre, é que, para utilizar o brinquedo terapêutico
é necessário desenvolver vínculo, dialogar com a criança, estar a vontade e sem

pressa. Quem determina para onde caminha a atividade é a criança. Cada
encontro é uma nova descoberta, temos a finalidade e o objetivo, mas o

resultado é imprevisível.

3. Existem diversos estudos que trazem o impacto do Brinquedo
Terapêutico Dramático no futuro das crianças.   Este pode ser considerado
um divisor de águas para as pessoas que vivenciam a experiência, porque
a partir da dramatização as crianças conseguem reproduzir situações
difíceis de serem verbalizadas e consequentemente tornam-se
emocionalmente mais seguras. Como enfermeira, o quanto você acredita
que o projeto irá interceder na vida dessas crianças?

Andressa: Os resultados podem ser observados inclusive ao final de um
encontro. As crianças e adolescentes são extremamente espontâneos, e

infelizmente, acabam não sendo escutados. É comum os profissionais da saúde
dirigirem-se diretamente aos pais ou acompanhantes para saber como a criança

ou adolescente passou a noite no hospital, por exemplo.



O que é terrível, visto que aquela vivência é individual, é única daquela criança
ou adolescente. O brinquedo é uma forma de expressão. E o brinquedo

terapêutico possibilita a recreação, a estimulação, a socialização e a catarse por
meio da dramatização da tensão emocional que a criança ou adolescente está

vivenciando.

4. Você menciona em sua tese de doutorado a tese da Enfermeira Ivone
Evangelista Cabral intitulada “Aliança de saberes do cuidado e estimulação da
criança-bebê: concepções de mães e estudantes de enfermagem” em que é
apresentado pela primeira vez em âmbito brasileiro o termo “CRIANES”. Mas
afinal, o que significa “CRIANES”?

Andressa: Ivone Evangelista Cabral é uma referência sobre CRIANES,
inclusive, por ser pioneira ao estudá-las no Brasil. Na literatura as Crianças

com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) são àquelas com idade entre
0-17 anos, sendo que em minha Tese, incluo a população adolescente e balizei a

faixa etária a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
incluindo adolescentes entre 12-18 anos de idade. Dessa forma, denominei CRI -

crianças, A - adolescentes, NES - necessidades especiais de saúde. Elas
demandam cuidados especiais de saúde, de natureza temporária ou permanente,

com uma diversidade de diagnósticos médicos, dependência contínua dos
serviços de saúde e de diferentes profissionais devido à sua fragilidade clínica.

5. O ano de 2008 pode ser visto como um momento marcante para sua vida
acadêmica e pessoal. Neste ano você começou seu trabalho com as
CRIANES a partir da inserção no Grupo de Pesquisa Cuidado à Saúde das
Pessoas, Famílias e Sociedade (GP-PEFAS). Qual foi o momento que você
percebeu que também era interessante saber o que ocorria com as
CRIANES quando chegavam à adolescência?

Andressa: Minha inserção no Grupo da Professora Eliane foi um divisor de
águas, visto que, passei a realizar pesquisa e extensão nos serviços pediátricos no
Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Quando comecei a pesquisar
as CRIANES e reconhecê-las na prática, dialogar com as famílias, percebi que

embora elas precisassem mais dos serviços de saúde do que crianças com a
mesma faixa etária, elas eram extremamente bem cuidadas. 



Havia uma espécie de "cuidado sobrenatural" praticado exclusivamente pelas
mulheres da família, entre elas, mães e avós, para que a CRIANES pudesse

sobreviver. Isso mexeu internamente comigo, pois todo esse processo de cuidado,
somado aos avanços científicos só poderiam resultar em maior sobrevida.
Logo, as crianças seriam adolescentes, era chegada a hora de estudar o

cotidiano de cuidado delas na perspectiva da autonomia. Como elas iriam
desenvolver os seus cuidados no cotidiano. Sem dúvidas, o desafio foi enorme,

minha Tese de Doutorado deu voz aos adolescentes, entrevistá-los foi um
presente pessoal e profissional.

6. Na sua Tese de Doutorado você utiliza pela primeira vez no Brasil a
denominação “Adolescentes com necessidades especiais de saúde como
CRI-Crianças e/ou A-Adolescentes com NES-Necessidades Especiais de
Saúde, a fim de incorporar neste grupo adolescentes entre 12 aos 18 anos
de idade, conforme o previsto pelo ECA (BRASIL, 1990)”. Nós como futuros
profissionais da saúde, sabemos o quanto algumas atividades impactam
em nossa vida pessoal. Para você, enfermeira, ter desenvolvido um projeto
que abrange um público muito maior, onde é possível estudar e vivenciar o
que acontece com essas crianças quando se tornam adolescentes impactou
muito na sua vivência profissional?

Andressa: Sim, você nunca mais será a mesma pessoa, após mergulhar na
história de vida de alguém. Eu fiz isso com 70 pessoas. Estive frente a frente
de 35 adolescentes e familiares/acompanhantes. É impossível não haver uma

transformação profissional e pessoal ao escutá-los, ao transcrever cada fala! As
pessoas acreditam que realizar entrevistas é algo simples. Te confesso que não é!

A entrevista é uma atividade olho no olho, é você e o participante, existe o
objetivo do pesquisador e existe o subjetivo, o vivido, a história, a cultura, as

raízes de outra pessoa... O adolescente é um oceano de informações e
pensamentos. Muitas vezes, aquilo que não é verbalizado, é dito com os olhos,

com os gestos, eles sinalizam o que sentem.



7. Cuidar de Crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde
demandam cuidados contínuos e complexos. O que você tem a dizer sobre
a ausência de políticas públicas específicas direcionadas para esse grupo
populacional?

Andressa: Escrevi um artigo sobre isso, e ainda fico abalada, ao refletir o
quanto precisamos desenvolver pesquisas para comprovar que essa população

existe. E que políticas públicas específicas a essa clientela é uma forma de
reconhecimento de direitos humanos, a uma clientela que possui invisibilidade
social. Contudo, continuo engajada na causa, esse é o reconhecimento mínimo a

essas crianças, adolescentes e famílias.

8. No que se refere à fragilidade clínica das CRIANES brasileiras, qual a
principal causa de internação hospitalar deste público? Você tem ideia do
quantitativo deste número?

Andressa: No cenário local de atuação, sem dúvidas, os casos de agudização.
Em relação aos diagnósticos, o que observamos são doenças do trato respiratório
e gastrointestinais. Mas não podemos esquecer que em cenários de saúde que são
referência como serviços pediátricos, internam crianças com paralisia cerebral,
diabetes, malformações congênitas, entre outras causas. Para apresentar uma
estatística é necessário olhar para o período de internação, serviço de saúde e

faixa etária. Destaco como referência de CRIANES o ambulatório do HUSM
(onde fiz minha pesquisa), inclusive, devido ao fato de os adolescentes

manterem uma agenda de consultas.

9. Uma intervenção em âmbito de Atenção Básica poderia ser muito
resolutiva para evitar futuras internações hospitalares e diminuir a Taxa de
Mortalidade Infantil (TMI) das CRIANES. Acredita que a vulnerabilidade
social é um fator que aumenta a exposição das CRIANES ao adoecimento?

Andressa: Acredito que a Atenção Básica deve ser "a porta de entrada" para
qualquer criança e adolescente. As nossas pesquisas demonstram que as crianças
e adolescentes com NES tem o Pronto atendimento pediátrico como referência.
Isso justifica a superlotação desses serviços, e que é necessário dialogar sobre as
competências de cada um. Quanto a exposição ao adoecimento, de modo geral,

elas já possuem um estado de saúde cronificado e necessitam de um cotidiano de
cuidados diferenciados. Se elas não tiverem acesso aos serviços e profissionais de

saúde, poderá refletir na sua sobrevida.



10. De 2007 à 2014 você desenvolveu um projeto intitulado “Demandas de
cuidado de crianças com necessidades especiais de saúde e seus familiares
cuidadores no contexto hospitalar e da comunidade – CRIANES”. Poderia
nos contar um pouco sobre a inserção das CRIANES em contexto
hospitalar?

 Andressa: As CRIANES têm histórias de vida singulares, mas um fato
marcou esse projeto, e é o relato da mãe de um menino de três anos na época. O
ano era 2011 e os olhos e as falas daquela mãe de CRIANES jamais esquecerei!
Ela disse: "Enfermeira, eu não posso comer batata frita e tomar coca-cola. Eu
vejo o meu filho, uma criança de três anos, isso é coisa que ele deveria comer.
Mas ele não pode, por que ele usa a gastrostomia. Então, eu que sou mãe dele,

também não tenho esse direito. Na minha casa não tem essas coisas".
Sabe o que esse relato me revelou? Fazemos pesquisas, estudamos, nos

dedicamos, construímos uma história... Mas ainda assim, para estudar o ser
humano, você precisa (SER)humano. Essa é a parte mais difícil! Precisamos

manter a sensibilidade, olhar para o outro com empatia, sem julgamentos,
jamais conseguiremos sentir a sua dor... Posso dizer, que hoje, sou uma

profissional mais sensível. Escutar é uma forma de comunicação, e poucos tem
sensibilidade para isso. Continuem estudando, pesquisando e sobretudo

escutando o outro!



Referências
1- Rezende JMM, Cabral IE. As condições de vida das crianças
com necessidades especiais de saúde: determinates da
vulnerabilidade social na rede de cuidados em saùde as crianças
com necessidades especiais de saùde R. Pesq.: cuid. fundam.
Online [Internet]. 2010;2(Ed. Supl.):22-25. Disponível
em:http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/
view/773/pdf_68
2- Dias BC, et al. Desafios de cuidadores familiares de crianças
com necessidades de cuidados múltiplos, complexos e contínuos
em domicílio. Esc. Anna Nery [Internet]. 2019;23(1):e20180127.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v23n1/pt_1414-8145-
ean-23-01-e20180127.pdf
3- Da Silveira A. O cuidado no cotidiano de adolescentes com
necessidades especiais de saúde: implicações para a
enfermagem. (Tese de Doutorado). Santa Maria: Universidade
Federal de Santa Maria; 2014.
4- Cabral, IE. Aliança de saberes no cuidado e estimulação da
criança-bebê: concepções de estudantes e mães no espaço
acadêmico de enfermagem. (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro:
Editora da Escola de Enfermagem Anna Nery; 1999.



VEM AÍ A CCCG PRÁTICAS
INTEGRADAS EM SAÚDE COLETIVA

Fiquem ligados!
No segundo semestre de 2019, as
vagas estarão abertas para os

cursos de enfermagem,
fisioterapia e farmácia.



Equipe responsável pelo informativo:
Danielen Antunes, Natália Gomes e

Natália Costa.


