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RESUMO  

 

O presente estudo objetivou estudar as ações educativas do enfermeiro no desenvolvimento 

do autocuidado com as crianças portadoras da Diabetes Mellitus Infantil na Estratégia Saúde 

da Família. Enfocando a criança e os seus responsáveis como sujeitos da pesquisa. A pesquisa 

foi realizada através de estudo bibliográfico, com abordagem qualitativa, realizada através de 

coleta de material em banco de dados convencionais e virtuais, sendo utilizados o sistema 

informatizado BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino- Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e BDEnf 

(Bases de Dados da Enfermagem). A partir dos resultados encontrados, observou- se que o 

sistema apoio- educação de Orem surge como uma meta a ser obtida não apenas pela criança 

diabética, mas também pelos seus responsáveis. Concluiu- se que, as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelo enfermeiro são de extrema importância para a criança e seus pais 

alcançarem qualidade de vida. 
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TRANSCENDING THE ASSISTANCE WITH THE SELF-CARE: THE CONCEPTUAL 

MODEL OF OREM IN MELLITUS INFANT DIABETES 

 

ABSTRACT 

  

The present study aimed to investigate the educative action of nurses in the development of 

self-care children with Mellitus Infant Diabetes in the Family Health Strategy. Focusing  on 

the children and their responsible as research subjects. The survey was conducted through 

bibliographical study, a qualitative approach, carried out by means of collecting material in 

conventional database and virtual being used the computerized system BVS (Virtual Health 

Library), LILACS (Literature of the Latin American and Caribbean Health Sciences), SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) and BDEnf  (Database of Nursing). From these found 

results, We observed that the system support-education of Orem appears as a goal to be 

obtained not only by the diabetic child, but also by their responsible. It was concluded that the 

pedagogical practices developed by the nurse are extremely important for children and their 

parents achieve quality of life. 

 

Describers: Health Education; Self-care; Nursing 

 



TRASCENDIENDO LA ASISTENCIA CON El AUTO CUIDADO: El MODELO           

CONCEPTUAL DE OREM EN DIABETES MELLITUS INFANTIL 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar las acciones educativas del enfermero en el 

desarrollo del auto cuidado con niños portadores de Diabetes Mellitus Infantil con la 

Estrategia Salud de la Familia. Enfocando a el niño y sus responsables como sujetos de 

investigación. La investigación fue realizada a través de un estudio bibliográfico, con 

abordaje cualitativo, realizada a través de colecta de material en banco de datos 

convencionales y virtuales, siendo utilizados el sistema informatizado BVS (Biblioteca 

Virtual en Salud), LILACS (Literatura Latino- Americana y de Caribe en Ciencias de la 

Salud), SciELO (Scientific Eletronic Library Online - Librería Electrónica de Ciencias 

Online) y BDENF (Bases de Datos de la Enfermería). A partir de los resultados encontrados, 

se observó que el sistema de apoyo- educación de Orem surge como una meta a ser obtenida 

no sólo por el niño diabético, como de sus responsables. Con la conclusión que, las prácticas 

pedagógicas desarrolladas por el enfermero son de extrema importancia para el niño y que sus 

padres obtengan una calidad de vida. 

 

Descriptores: Educación en Salud; Auto cuidado; Enfermería 
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MODELO CONCEITUAL DE OREM NA DIABETES MELLITUS 

INFANTIL. 

 

Stephanie Aparecida Ribeiro de Figueiredo¹; Marcos Ferraz Ribeiro²; Mauro 

Perestrelo³. 

 

Trata-se de um estudo direcionado à linha de pesquisa em Saúde da Criança na 

área predominante de enfermagem, tendo como objeto de estudo o enfermeiro 

educador estabelecendo o autocuidado à criança portadora de Diabetes Mellitus 

tipo I. O interesse por esta pesquisa emergiu durante a participação como aluna 

nas disciplinas bioquímica e citologia, nas quais foram ministradas aulas 

referentes à fisiologia e fisiopatologia do pâncreas, bem como sua função para 

gerar energia desde a ingestão do carboidrato até sua transformação em energia 

molecular. Durante o estágio curricular na Atenção Primária à Saúde (APS) 

correspondente ao 7º período da Graduação em Enfermagem, em uma 

Universidade particular na região Metropolitana I, localizada no Estado do Rio de 

Janeiro, onde observamos as ações educativas desenvolvidas pelo enfermeiro, 

no programa de Diabetes Mellitus (DM). No contexto da construção do 

conhecimento optamos por abordar crianças na faixa etária de 6 a 11 anos, que 

segundo Nelson et al (2009) se denomina como idade escolar. A Diabetes 

Mellitus infantil tipo I, é uma patologia crônica, onde ocorre à destruição das 

células beta do pâncreas, por um processo autoimune, levando a deficiência de 

insulina, neste processo estão agregadas várias outras complicações (BRASIL, 

2006a). Denota-se que a Diabetes é uma doença tendenciosa a gerar sequelas, 

estas implicam certas limitações para o portador. Logo, se torna necessário a 

viabilização constante de conhecimento com a criança, que facilite a vivência 

desta nova situação. Utilizaremos então o modelo conceitual de autocuidado 

exposto por Orem com o desígnio de fundamentar a relevância da ciência no 

autocuidado às crianças portadoras de Diabetes Mellitus tipo I. Desta forma surge 

o seguinte questionamento: Como a Teoria do Autocuidado de Orem pode 



contribuir nas ações educativas do enfermeiro com crianças portadoras de 

Diabetes Mellitus Infantil na ESF? 

Objetivamos com a pesquisa estudar as ações educativas do enfermeiro no 

desenvolvimento do autocuidado com as crianças portadoras da Diabetes Mellitus 

Infantil na Estratégia Saúde da Família. Visamos como contribuição para o 

profissional enfermeiro atuante ou que pretenda atuar na ESF, sobrepor a 

transcendência do enfermeiro, ao acrescentar bases científicas pertinentes à suas 

funções, na identificação e aprimoramento da assistência que ele já realiza. 

Criando novas possibilidades para que o enfermeiro possa vir a reconhecer seu 

papel de educador, ao possuir um novo instrumento para auxiliar múltiplas 

famílias a construir conhecimento. 

A pesquisa contribui para os acadêmicos de enfermagem, sendo uma fonte de 

estudo voltada para o pressuposto da educação em saúde, ou seja, a prevenção, 

cujo enfermeiro irá prover para a criança, firmando a importância do processo 

educacional.  Referente à sociedade será um instrumento contendo informações 

acerca da Diabetes Mellitus em crianças, construindo uma nova dimensão da 

autonomia com a aplicação do autocuidado sugerido por Orem, o que reflete na 

família.  

A ESF vem se tornando um importante instrumento do SUS, pois reorienta o 

modelo assistencial a partir da Atenção Básica. Esta se tornou a porta de entrada 

para uma aproximação do profissional com a sociedade, e esta aproximação trará 

uma maior efetividade e resolutividade do atendimento, propiciando assim novas 

ferramentas na realização do cuidado. Compreendemos com Filho et al (2008) 

que as reações emocionais causam alterações biopsicossociais, caracterizando a 

DM como uma patologia psicossomática, ou seja, o físico sofrendo alterações 

advindas do psíquico. E ainda comprometem as relações sociais do escolar, pois 

ele converge para um estado de baixa autoestima, e desenvolve um isolamento 

social.  

O enfermeiro deverá junto com a criança realizar um processo educativo, criando 

subsídios para que essa possa vir a desenvolver habilidades para o seu 

autocuidado, como aprender a reconhecer os sintomas de hiper/hipoglicemia, a 



monitorar a glicemia e se autoadministrar a insulina, este processo educativo é 

indispensável no tratamento do paciente, e deve envolver a família e a criança, 

objetivando uma melhor qualidade de vida. 

O autocuidado é a prática de atividades desempenhadas em seu próprio benefício 

com o propósito de manter a vida, a saúde e o bem estar. Apreendemos que a 

ação do autocuidado é a capacidade do indivíduo em poder engajar- se no seu 

próprio autocuidado. É justamente pela existência desses fatores que figura o 

déficit de autocuidado, ou seja, afeta a capacidade do indivíduo para atender suas 

necessidades de autocuidado terapêutico. Assim, afirmamos com nossa 

compreensão panorâmica da corrente teórica de Orem, que tanto a criança 

diabética quanto seus responsáveis, desenvolverão o déficit de autocuidado.   

O sistema de enfermagem é baseado na exigência de enfermagem e na 

capacidade do paciente para desempenhar o autocuidado, contudo a 

enfermagem é imprescindível quando o indivíduo é incapaz de manter a 

quantidade e a qualidade do autocuidado. Sendo a base dos sistemas de 

enfermagem, tanto fazendo, agindo e auxiliando o paciente nos seus cuidados, 

quanto ensinando e guiando estes. 

Alçamos com a Panorâmica de Orem perpassando pela Educação, que o papel 

do enfermeiro é o de educar os pais para supervisionar a criança em suas 

atividades de cuidado e o de promover a criança como um agente de 

autocuidado. O enfermeiro deve desenvolver a função de guiar, educar e ensinar.  

Utilizou-se como metodologia um estudo bibliográfico com análise qualitativa.  

Lakatos; Marconi (2010, p. 166) nos diz que pesquisa bibliográfica são todas as 

bibliografias já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico, etc. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Minayo et al 

(2001, p. 21) complementa que a abordagem qualitativa se preocupa com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 



corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

fenômenos que não podem ser reproduzidos à operacionalização de variáveis. 

Realizou-se um estudo bibliográfico inerente ao objeto de estudo o Enfermeiro 

Educador estabelecendo o autocuidado à criança portadora de Diabetes Mellitus 

tipo I, no qual realizamos buscas para o material através de bancos de dados 

convencionais e virtuais. Para obtenção do material, optamos pelo sistema 

informatizado BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), em periódicos nacionais 

indexados nas bases LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e BDEnf (Bases 

de Dados da Enfermagem). 

Com a finalidade de selecionar os artigos utilizados referentes ao objeto de 

estudo, empregamos o uso dos seguintes descritores: Enfermeiro educador, 

Educação em Saúde, Autocuidado e Criança. Ao delimitarmos os descritores, 

seguimos com os critérios de inclusão, artigos escritos em língua portuguesa, com 

textos completos, ao passo em que a pesquisa foi desenvolvida nos meses de 

abril de 2012 e maio de 2012.  Tomamos como base temporal de estudo o 

período de 2002 a 2012, desvelando os critérios de exclusão, ano inferior a 2002, 

textos escritos em língua estrangeira e tema de abordagem. 

Como seguimento da primeira fase em que coletamos os dados, selecionamos 18 

artigos científicos e destes optamos por 10 que correspondiam ao nosso objetivo 

proposto. Inicialmente utilizamos os descritores de forma individual, após 

examinarmos a constância de publicações científicas referente ao nosso objeto 

proposto, designamos o uso dos descritores em dupla, na qual se pode observar 

a duplicidade de artigos nas referentes bases de dados. Portanto, optamos pelo 

uso dos descritores em trio, na qual através de leitura interpretativa, analítica e 

seletiva, utilizamos os 10 artigos para construção temática de nossas categorias. 

 Ao estudarmos as dimensões da educação em saúde percebemos como a 

autonomia profissional pode ser atingida através deste eixo, o sistema apoio- 

educação de Orem surge como uma meta a ser alcançada não apenas a criança, 

mas também os responsáveis. Por meio desse sistema o fenômeno criança e 

família são sujeitos alvo e dinâmico da teoria, na qual o papel do enfermeiro está 



constituído em seu olhar crítico de aprendizagem, ou seja, ao observar a 

interação dos pais e criança o enfermeiro implementa o seu plano de cuidados. 

Conclui- se então que a teoria do déficit do autocuidado proposto por Orem tem 

uma importância imensurável e é aplicável a criança portadora de Diabetes 

Mellitus, e a seus familiares que desenvolverão o déficit de cuidado com a 

criança. 

 

Descritores: Educação em Saúde; Autocuidado; Enfermagem. 
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1.0  INTRODUÇÃO 

 

Este projeto destina-se a linha de pesquisa em Saúde da Criança na área de 

enfermagem, tendo como objeto de estudo o enfermeiro educador. 

O interesse por este estudo emergiu a partir das disciplinas, cursadas pelos autores 

deste trabalho científico, em bioquímica e citologia onde nos foram transmitidos os meios 

para a aquisição do conhecimento desde a ingestão do carboidrato em todo seu ciclo de 

reações químicas até a sua transformação em energia molecular, e ainda a fisiologia e 

fisiopatologia do pâncreas em gerar todo este ciclo de energia. 

No decorrer da vivência acadêmica durante o estágio curricular obrigatório na Atenção 

Primária à Saúde (APS) correspondente ao 7° período da graduação em enfermagem, em uma 

Universidade particular, na região Metropolitana I, localizada no Estado do Rio de Janeiro, 

surgiram inquietações ao observar as ações educativas desenvolvidas pelo profissional 

enfermeiro, no programa de Diabetes Mellitus (DM). No contexto da construção do 

conhecimento optamos por abordar crianças na faixa etária de 6 a 11 anos, que segundo 

Nelson et al (2009) se denomina como idade escolar. 

A Diabetes Mellitus infantil tipo 1, é uma patologia crônica, onde ocorre à destruição 

das células beta do pâncreas, por um processo autoimune, levando a deficiência de insulina, 

neste processo estão agregadas várias outras complicações (BRASIL, 2006a). 

Denota-se que a Diabetes é uma doença tendenciosa a gerar sequelas, estas implicam 

certas limitações para o portador. Logo, se torna necessário a viabilização constante de 

conhecimento com a criança, que facilite a vivência desta nova situação. Utilizaremos então o 

modelo conceitual de autocuidado exposto por Orem com o desígnio de fundamentar a 

relevância da ciência no autocuidado as crianças portadoras de Diabetes Mellitus tipo I. 

Dos profissionais que compõem a Estratégia Saúde da Família (ESF), é o enfermeiro 

que está densamente interligado na educação. E é dele a responsabilidade de desenvolver uma 

educação adequada durante todo o acompanhamento da criança acometida pela patologia, 

estar criando vínculo com o paciente e a família e valorizando as trocas de experiência, 

visando a melhora da qualidade de vida (NASCIMENTO et al, 2011).  

Desta forma surge o seguinte questionamento: Como a Teoria do Autocuidado de 

Orem pode contribuir nas ações educativas do enfermeiro com crianças portadoras de 

Diabetes Mellitus Infantil na ESF? 
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Tendo como objetivo estudar as ações educativas do enfermeiro no desenvolvimento 

do autocuidado com as crianças portadoras da Diabetes Mellitus Infantil na Estratégia Saúde 

da Família.  

Visando a contribuição para o profissional enfermeiro atuante ou que pretenda atuar na 

ESF, com o desígnio de sobrepor a transcendência do enfermeiro, o estudo acrescentará bases 

científicas pertinentes à suas funções, na identificação e aprimoramento da assistência que ele 

já realiza. Criando novas possibilidades para que o enfermeiro possa vir a reconhecer seu 

papel de educador, ao possuir um novo instrumento para auxiliar múltiplas famílias a 

construir conhecimento. 

A pesquisa contribui para os acadêmicos de enfermagem, sendo uma fonte de estudo 

voltada para o pressuposto da educação em saúde, ou seja, a prevenção, cujo enfermeiro irá 

prover para a criança, firmando a importância do processo educacional.  

Referente à sociedade será um instrumento contendo informações acerca da Diabetes 

Mellitus em crianças, construindo uma nova dimensão da autonomia com a aplicação do 

autocuidado sugerido por Orem, o que reflete na família.  

 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades (BRASIL, 2007b, p. 12). 

 

Em 2006 por meio da Portaria 648/ GM foi aprovada a Política Nacional de Atenção 

Básica, onde o Pacto pela Vida definiu a qualificação da Estratégia Saúde da Família como 

estratégia prioritária e porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2007b). 

A ESF foi criada em 1994, com o objetivo de organizar a Atenção Básica embasada 

nos fundamentos do SUS. Ela está focada na promoção de saúde da família e destina- se a 

realizar atenção contínua no nível primário, com uma equipe multiprofissional qualificada que 

irá atuar de forma integrada com a família (COSTA e CARBONE, 2004). 
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A ESF vem se tornando um importante instrumento do SUS, pois reorienta o modelo 

assistencial a partir da Atenção Básica. Esta se tornou a porta de entrada para uma 

aproximação do profissional com a sociedade, e esta aproximação trará uma maior efetividade 

e resolutividade do atendimento, propiciando assim novas ferramentas na realização do 

cuidado. 

 

2.2 A CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 

  

A Diabetes Mellitus tipo1 é uma das doenças crônicas mais comuns na infância, que 

exige cuidados constantes para seu controle. O desconhecimento da doença e as implicações, 

remete na criança o medo de sofrer preconceitos e ao isolamento (MOREIRA e DUPAS, 

2006). As crianças diabéticas vem a desenvolver sentimentos de inferioridade, pobre auto- 

imagem, elas se sentem diferentes das outras crianças,  por possuírem uma vida de privações 

(MARCELINO e CARVALHO, 2008). Segundo Marcelino e Carvalho (2008) se torna 

fundamental estar avaliando e acompanhando o estado emocional da criança e ainda a relação 

com a doença. 

As reações emocionais causam alterações biopsicossociais, caracterizando a DM como 

uma patologia psicossomática, ou seja, o físico sofrendo alterações advindas do psíquico. E 

ainda comprometem as relações sociais do escolar, pois ele converge para um estado de baixo 

auto- estima, e desenvolve um isolamento social (FILHO et. al, 2008). 

A equipe multiprofissional deve estar capacitada para encorajar a criança a relatar seus 

medos, anseios e suas dúvidas, firmando um vínculo de confiança com ela, e podendo assim 

criar estratégias que venham auxiliar na superação desses sentimentos negativos, encorajando 

a aceitação da doença e a adesão das ações do autocuidado.  

 

2.3 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

O enfermeiro junto com toda a equipe da ESF deve atuar de forma integrada, cada 

membro com sua competência bem estabelecida, visando atuar na Diabetes Mellitus de forma 

integral e atendendo as peculiaridades locais (BRASIL, 2006a). 

O enfermeiro é o profissional que compete o papel de educador. E é de 

responsabilidade do enfermeiro na ESF: desenvolver atividades educativas individuais ou 

coletivas com os pacientes diabéticos; realizar consulta de enfermagem abordando fatores de 
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risco, mudanças no estilo de vida, verificando possíveis intercorrências; programar junto à 

equipe estratégias para a educação do paciente; ensinar o responsável e a criança sobre a 

importância do controle da glicemia capilar e técnica de aplicação de insulina; realizar exames 

dos membros inferiores para identificação do pé em risco. Solicitar durante a consulta de 

enfermagem os exames de rotina definidos como normas técnicas ou protocolos definidos 

pelo gestor. São essas dentre outras as funções do enfermeiro relacionadas à educação 

(BRASIL, 2006a). 

Com essas medidas de educação em saúde, o paciente passa a desenvolver certas 

destrezas, como a comunicação e o conhecimento do seu corpo, resultando na capacidade de 

controlar a sua vida (BRASIL, 2007c). 

O enfermeiro deverá junto com a criança realizar um processo educativo, criando 

subsídios para que essa possa vir a desenvolver habilidades para o seu autocuidado, como 

aprender a reconhecer os sintomas de hiper/hipoglicemia, a monitorar a glicemia e se auto-

administrar a insulina. Dependendo da idade da criança e das reações emocionais, como o 

medo, algumas podem apresentar dificuldades, precisando da ajuda do responsável no 

momento das aplicações de insulina e do controle da glicemia. 

Este processo educativo é indispensável no tratamento do paciente, e deve envolver a 

família e a criança, objetivando uma melhor qualidade de vida. 

 

2.4 PANORÂMICA SOBRE O MODELO CONCEITUAL DE OREM 

  

Em 1959 a enfermeira Dorothea E. Orem, publicou o conceito sobre autocuidado. Este 

conceito possui três teorias inter- relacionadas: a teoria do autocuidado, a teoria do déficit do 

autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. Na teoria do autocuidado Orem descreve 

o significado de autocuidado. Na teoria do déficit de autocuidado que é o núcleo da teoria 

geral, ela delineia quando a enfermagem é necessária. E por último na teoria dos sistemas de 

enfermagem ela descreve e explica como as pessoas são ajudadas pela enfermagem (BUB et 

al, 2006). 

 O autocuidado é a prática de atividades desempenhadas em seu próprio benefício com 

o propósito de manter a vida, a saúde e o bem estar. E a ação do autocuidado é a capacidade 

do indivíduo em poder engajar- se no seu próprio autocuidado. Porém existem vários fatores 

que vem a interferir na ação do autocuidado, são esses: idade, orientação sócio- cultural, 
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padrão de vida, estado de desenvolvimento e os fatores do sistema de atendimento a saúde 

(GEORGE, 2000). 

É justamente pela existência desses fatores que figura o déficit de autocuidado, ou 

seja, afeta a capacidade do indivíduo para atender suas necessidades de autocuidado 

terapêutico. Sendo assim, afirmamos com nossa compreensão panorâmica da corrente teórica 

de Orem, que tanto a criança diabética quanto seus responsáveis, desenvolverão o déficit de 

autocuidado.   

 

2.5 O DELINEAMENTO DA ENFERMAGEM 

 

Os cuidados de enfermagem se faz necessário para auxiliar o indivíduo a providenciar 

o autocuidado, ela está presente quando o indivíduo possui limitações ou é incapaz de prover 

um autocuidado efetivo (GEORGE, 2000). 

O sistema de enfermagem é baseado na exigência de enfermagem e na capacidade do 

paciente para desempenhar o autocuidado. A Teoria dos Sistemas de Enfermagem identifica 

três classificações que preenchem os requisitos de autocuidado do paciente: sistema 

totalmente compensatório, parcialmente compensatório e o de apoio- educação. O sistema de 

enfermagem totalmente compensatório ocorre quando a enfermagem realiza todos os 

cuidados terapêuticos e ainda compensa ações de autocuidado que exijam deambulação e 

movimentos manipulativos. No sistema parcialmente compensatório, tanto a enfermagem 

quanto o paciente desempenham as ações de cuidado ou outras atividades manipulativas ou 

deambulatórias. E o terceiro sistema é de apoio- educação, onde a pessoa pode e deve 

aprender a desempenhar o autocuidado, a enfermagem apenas educa e assiste (GEORGE, 

2000). 

 A enfermagem é imprescindível quando o indivíduo é incapaz de manter a quantidade 

e a qualidade do autocuidado. Sendo a base dos sistemas de enfermagem, tanto fazendo, 

agindo e auxiliando o paciente nos seus cuidados, quanto ensinando e guiando estes. 

 

 2.6 O AUTOCUIDADO E A CRIANÇA 

  

 Segundo a teoria do Déficit de Autocuidado a criança é dependente de um adulto para 

a realização do seu autocuidado, porém a criança em idade escolar pode se envolver em 

algumas das suas atividades de autocuidado. Sendo o sistema de enfermagem aplicado a 
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criança diabética o parcialmente compensatório, e o aplicado aos pais e a criança o sistema de 

apoio- educação (GEORGE, 2000). 

O papel do enfermeiro é o de educar os pais para supervisionar a criança em suas 

atividades de cuidado e o de promover a criança como um agente de autocuidado. O 

enfermeiro deve desenvolver a função de guiar, educar e ensinar.  

O enfermeiro deverá priorizá suas atividades inerentes à educação pois é importante a 

inserção da criança as atividades de autocuidado (SANTOS e SARAT, 2008).  

 

3.0 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo bibliográfico com análise qualitativa, embasado em literaturas 

obtidas de artigos e livros de bibliotecas convencionais e virtuais. 

 

 Marconi e Lakatos (2010) definem a pesquisa bibliográfica como: 

 

Todas as bibliografias já tornada pública em relação ao tema estudado, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico, etc. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (MARCONI 

e LAKATOS; 2010, p. 166).  
 

Minayo complementa caracterizando a abordagem qualitativa: 

  

A abordagem qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reproduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO et al; 2002 p. 21). 

  

Realizou-se um estudo bibliográfico inerente ao objeto de estudo o Enfermeiro 

Educador estabelecendo o autocuidado à criança portadora de Diabetes Mellitus tipo I, no 

qual realizamos buscas para o material através de bancos de dados convencionais e virtuais. 

Para obtenção do material, optamos pelo sistema informatizado BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde), em periódicos nacionais indexados nas bases LILACS (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e BDEnf 

(Bases de Dados da Enfermagem). 

 Com a finalidade de selecionar os artigos utilizados referentes ao objeto de estudo, 

empregamos o uso dos seguintes descritores: Enfermeiro educador, Educação em Saúde, 



16 

 

 

Autocuidado e Criança. Ao delimitarmos os descritores, seguimos com os critérios de 

inclusão, artigos escritos em língua portuguesa, com textos completos, ao passo em que a 

pesquisa foi desenvolvida nos meses de abril de 2012 e maio de 2012.  

 Como seguimento da primeira fase em que coletamos os dados, selecionamos 18 

artigos científicos e destes optamos por 10 que correspondiam ao nosso objetivo proposto. 

 A fase de análise de dados ocorreu por meio de leitura exploratória, conhecemos 

melhor o material estudado, com leitura seletiva das publicações que correspondiam com a 

temática e objetivos do estudo, analítica e interpretativa, onde julgamos as informações 

obtidas e evidenciamos os principais aspectos relacionados ao objeto de estudo. Devido à 

insuficiência de publicações que envolviam o modelo conceitual da teoria de Orem, 

usufruímos de bibliotecas convencionais por meio de livros que envolviam a teoria do 

Autocuidado proposto por Orem. 

 Tomamos como base temporal de estudo o período de 2002 a 2012, assim desvelamos 

os critérios de exclusão, tais como, ano inferior a 2002, textos escritos em língua estrangeira e 

tema de abordagem. 

 Inicialmente utilizamos os descritores de forma individual, como mencionado no 

quadro 1.  

 

Quadro 1- Classificação das bibliografias localizadas nas Bases de Dados LILACS, BDEnf, 

SciELO. 

 

Após a verificação dos descritores de maneira individual, seguimos por associá-los em 

dupla, como disposto no quadro 2. 

 

DESCRITORES 
BANCO DE DADOS 

LILACS BDEnf SciELO 

Enfermeiro Educador 123 97 35 

Educação em Saúde 1145 1307 423 

Autocuidado 537 374 67 

Criança 5641 3939 1134 
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Quadro 2 – Classificação das bibliografias encontradas, utilizando descritores associados em 

dupla, nas bases de dados LILACS, BDEnf, SciELO. 

 

Ao analisarmos os dados numéricos encontrados, observamos a carência de pesquisas 

científicas que se referem ao enfermeiro em seu papel de educador e como se constitui o 

autocuidado empregado por ele, bem como o entrelaçamento do enfermeiro com a criança, o 

que se difere do adulto, ou seja, o dimensionamento na esfera educacional para criança 

implica propostas pedagógicas e metodológicas distintas. 

 Como passo final empregamos os descritores em trio, como exposto no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classificação das bibliografias selecionadas para a pesquisa, utilizando 

descritores associados em trio nas bases de dados LILACS, BDEnf, SciELO. 

 

Esses 10 artigos seletos constituíram nossas categorias temáticas expressas no tópico 

análise e discussão dos resultados, entretanto optou-se por discorrer a teoria proposta, pois 

ASSOCIAÇÃO DOS DESCRITORES 

UTILIZADOS 

BANCO DE DADOS 

LILACS BDEnf SciELO 

Enfermeiro Educador e Autocuidado 37 22 ___ 

Enfermeiro Educador e Criança ___ 28 11 

Educação em Saúde e Criança 1312 78 56 

Educação em Saúde e Enfermeiro 

Educador 
5367 2145 964 

ASSOCIAÇÃO DOS DESCRITORES 

UTILIZADOS 

BANCO DE DADOS 

LILACS BDEnf SciELO 

Enfermeiro Educador e Criança e 

Autocuidado 
___ ___ 2 

Educação em Saúde e Criança e 

Autocuidado 
3 2 __ 

Enfermeiro Educador e Educação em 

saúde e Criança 1 2 ___ 

Enfermeiro Educador e Educação em 

Saúde e Autocuidado ___ ___ ___ 

TOTAL 4 4 2 
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compreendemos que a origem da pesquisa qualitativa se fundamenta em teorias, assim como, 

estabelece para melhor compreensão do objetivo proposto. 

 

4.0 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Selecionamos 10 artigos como parte para a construção das nossas categorias, visamos 

em critérios explicativos corroborar o entrelace da educação em saúde com a magnitude do 

sistema apoio- educação constituído por Orem. 

 

4.1 CATEGORIAS 

 

4.1.1 A Educação em Saúde nos Pressupostos da Teoria de Orem: uma visão reflexiva 

 

Segundo os autores obtivemos a compreensão que a educação em saúde se constitui 

como pressuposto do cuidado de enfermagem, esta irá atuar de forma binômia com a criança e 

a família. Citamos então: 

 

 A Enfermagem tem na ação educativa, um de seus principais eixos norteadores que 

se concretiza nos vários espaços de realização das práticas de Enfermagem em geral 

e especialmente no campo da Saúde Pública, sejam elas desenvolvidas em 

comunidades, serviços de saúde vinculados à Atenção Básica, escolas, creches, e 
outros locais (ACIOLI, 2008, p. 118). 

 

 A ação educativa é um dos eixos da atuação da enfermagem, esta se caracteriza como 

uma das fundamentais funções do enfermeiro, que deve ser desenvolvida em ambientes onde 

as práticas pedagógicas possam ser potencializadas e aceitas pela população. Assim: 

“considerando a centralidade da ação educativa na prática profissional do enfermeiro, parte-se 

do pressuposto que a prática educativa faz parte do cuidado em enfermagem” (ACIOLI, 2008, p. 

117). O enfermeiro deve possibilitar meios de desenvolver suas práticas educativas de acordo 

com as necessidades da população, dessa forma criando vínculo com as pessoas, ao realizar 

não só ações focadas na doença e no sistema biomédico, mas sim ações reflexivas e críticas 

que irão ajudar o indivíduo a desenvolver sua autonomia em seu autocuidado. Citamos então: 

 

Ao buscar uma prática educadora transformadora, o enfermeiro transforma-se, ao 

mesmo tempo, como trabalhador, pela ampliação de sua consciência crítica sobre 

seu próprio processo de trabalho e como educador. Esta subjetivação do trabalho 
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permite-lhe ressignificar sua prática, para além das normas e rotinas impostas pelo 

trabalho prescrito (DAVID e ACIOLI, 2010, p. 4). 

  

O enfermeiro deve criar práticas educadoras diferenciadas, para ele se tornar um 

profissional crítico e sem amarras com a rotina, visando uma educação distinta. E ainda estar 

desenvolvendo práticas como trabalhos em grupos, conquistando assim o público alvo, com o 

objetivo de educar esta população. Reafirmamos a partir de Barros: 

 

Pesquisas têm demonstrado excelência de trabalhos em grupos para realizar 

educação em saúde e favorecer a inter-relação profissional-usuário-família, e 

resultados positivos em auxiliar os mesmos a enfrentar de forma mais adequada as 

doenças crônicas e possibilitando o empoderamento de seu autocuidado (BARROS 

et al, 2011, p. 3). 

  

Segundo Barros et al (2011) “Muitas equipes interdisciplinares desenvolvem 

atividades de educação em saúde para clientes e seus familiares que favorecem a autonomia e 

a participação de todos na assistência que recebem” (BARROS et al, 2011, p. 3). Ao inserir a 

família e toda a equipe no processo educativo do cliente, este irá se sentir seguro e amparado, 

desenvolvendo assim práticas para o seu bem estar, juntamente com seus familiares, que 

estará repassando também o que apreendeu. 

 As ações educativas da enfermagem encontram- se em ascensão, pois a promoção em 

saúde na Atenção Básica se constitui em um novo contexto de atendimento para o SUS, que 

vem remodelando a saúde através do nível de atenção primária, que consiste na prevenção e 

promoção. De acordo com Sousa et al (2009): 

 

O processo pedagógico da enfermagem, com ênfase na educação em saúde, 

encontra- se em evidência, já que atualmente é reconhecido como uma estratégia 

promissora no enfrentamento dos múltiplos problemas de saúde que afetam as 

populações e seus contextos sociais. O enfermeiro tem destaque já que é o principal 

atuante no processo de cuidar, por meio da educação em saúde (SOUSA et al, 2009, 

p. 56).  

 

O enfermeiro é o profissional da saúde que desde a academia está inserido no processo 

educativo, trazendo da sua formação a pedagogia e usando-a em sua atuação diária, 

intencionando a promoção da qualidade de vida da comunidade.  

 

4.1.2 O Autocuidado Inserido na Dimensão Criança-Família: contextualizando o sistema 

apoio- educação para implementação do cuidado de si  
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Segundo os autores utilizados nesta categoria, a teoria do autocuidado focada no 

sistema de apoio- educação, deve ser inserida na metodologia do enfermeiro objetivando 

direcionar as ações educativas e também a prática diária. Citamos Vítor et al (2010) para 

contextualização: 

 

 Pode-se concluir que a teoria do déficit de autocuidado proposta por Orem tem 

importância e é aplicável a indivíduos portadores de cardiopatias isquêmicas, além 

de apresentar potencial para influenciar ações de enfermagem em outras situações 

nas quais o autocuidado esteja deficiente (VITOR et al, 2010, p. 615). 
  

Citamos também Silva et al (2009) “Reforçamos o papel da enfermagem como 

promotora do restabelecimento da saúde do paciente, com a implementação de práticas 

assistenciais e educativas que valorizem o ato de se autocuidar” (SILVA et al, 2009, p. 702). 

Através da necessidade da enfermagem, esta irá atuar de forma a promover o autocuidado 

tanto na criança quanto nos responsáveis. 

A educação com a criança é uma situação mais difícil para o enfermeiro, pois a criança 

não entende e não aceita a sua doença, por isso a inclusão da família é tão importante, pois 

esta será um aliado no tratamento do escolar. De acordo com Pilger e Abreu (2007) “É 

necessário que a família tenha como referência a equipe de saúde para mantê-la informada a 

respeito da doença e sobre o cuidado com a criança” (PILGER e ABREU, 2007, p. 500). Os 

pais devem apoiar e encorajar a criança em seu autocuidado, auxiliando quando for 

necessário, sem superproteger, pois o objetivo é desenvolver a autonomia da criança mediada 

pelos responsáveis.  

Ao embasarmos Pilger e Abreu (2007) “O papel da família é de fundamental 

importância para manter o equilíbrio emocional da criança, que já se encontra 

demasiadamente abalado. A maneira como a família lida com a situação influenciará a criança 

na aceitação ou negação da doença” (PILGER e ABREU, 2007, p. 496). 

 A criança com o emocional abalado não irá conseguir realizar as práticas para o 

controle metabólico adequado, gerando assim complicações advindas da diabetes. Citamos 

então Pilger e Abreu (2007): “avaliar os meios de apoio do paciente pode ajudar a identificar 

as suas necessidades de assistência, no propósito de evitar complicações de longo prazo 

(PACE et al, 2003, p.313 apud PILGER e ABREU, 2007, p. 495).” 

 O enfermeiro deve criar métodos para auxiliar a criança a desenvolver autonomia e 

destreza para administrar a insulina e verificar glicemia, motivando- a no prosseguimento de 

suas práticas alimentares saudáveis e atividade física. Corroboramos com Xavier (2009): 
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“observa-se, dessa forma, o quanto é válido manter o diabético atento à importância da adesão 

ao tratamento por meio de educação continuada” (XAVIER, 2009, p. 125). Deste modo é 

importante estar sempre dialogando e criando estratégias para a aceitação da criança em seu 

autocuidado, sendo uma tarefa contínua para o enfermeiro que desenvolve ações de cuidado 

desde a infância a idade adulta. 

 

Um aspecto do cuidado que também se reconfigura e ganha destaque nesse novo 

contexto é o autocuidado. Ao trazer o foco para o usuário deste sistema, 

empoderando-o dentro do processo transformativo da atenção em saúde, agora a 

responsabilidade do paciente de saber de si e de seu tratamento passa a ser 

considerada fundamental (BORGES; JAPUR, 2008, p. 66). 
  

A responsabilização e a autonomia por sua saúde passam a ser uma das importantes 

premissas na educação da enfermagem, contudo referente à criança é necessário a 

participação ativa dos pais, que se constituem como um arquétipo de motivação e segurança. 

Citamos: 

 

Para o projeto da promoção da saúde é central preparar/ capacitar os indivíduos para 

o cuidado de si, o que deve acontecer por intermédio de ações educativas. A 

educação é, assim, indicada como a estratégia de excelência para a promoção da 

saúde da população, saúde viabilizada a partir da autonomia para o autocuidado 
(OLIVEIRA, 2011, p. 187).  

 

 Ao estudarmos as dimensões da educação em saúde percebemos como a autonomia 

profissional pode ser atingida através deste eixo, o sistema apoio- educação de Orem surge 

como uma meta a ser alcançada não apenas a criança, mas também os responsáveis. Por meio 

desse sistema o fenômeno criança e família são sujeitos alvo e dinâmico da teoria, na qual o 

papel do enfermeiro está constituído em seu olhar crítico de aprendizagem, ou seja, ao 

observar  a interação dos pais e criança o enfermeiro implementa o seu plano de cuidados. 

 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui- se então que a teoria do déficit do autocuidado proposto por Orem tem uma 

importância imensurável e é aplicável a criança portadora de Diabetes Mellitus, e a seus 

familiares que desenvolverão o déficit de cuidado com a criança. 

Analisando os resultados obtidos, pode- se considerar o quanto as ações educativas 

estão entrelaçadas com a teoria de Orem, e que a educação em saúde vem a ser uma das 

competências do enfermeiro, pois educar também é cuidar, enfocando também a dificuladade 
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encontrada pelo enfermeiro na educação para a criança que deve contar com o apoio dos 

responsáveis na adesão do seu tratamento. 

Acreditamos na importância da relação enfermeiro- criança- família, uma tríade 

relacional importantíssima para a criança que tem que aderir um novo estilo de vida, para a 

família que busca apoio emocional nos profissionais de saúde e para o enfermeiro que irá 

através dessa relação conhecer melhor a família e criança, podendo desenvolver ações 

educativas individualizadas para cada escolar. 

Durante a coleta de material, observamos certa dificuldade devido a insuficiência de 

publicações que envolviam o modelo conceitual da teoria de Orem aplicada a criança, sendo 

necessário mais estudos sobre a temática, pois educação na infância é um tema que deve ser 

mais discutido para uma melhor abordagem do enfermeiro. 
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