
 

 

aProblema  Descritores  Nós críticos (causas) / 
Prioridades  

Obstáculos e Oportunidade/ 
Barreiras e Facilitadores  

Resultados esperados  Imagem/objetivo  

1. Mayara e sua mãe Márcia 
possuem uma circulação 
social restrita.  

Mayara sai de casa somente 
para atendimentos em saúde 
e visitas ao avô  

A família não vê razões nem 
possui motivação para ter vida 
social. 

A relação Avô/Mayara é boa, 
propiciando momentos 
prazerosos e possivelmente 
de estimulação. 

Márcia possui limitações 
financeiras que dificultam as 
saídas de casa. 

Márcia tem dificuldades na 
locomoção com a filha. 

Mayara não possui cadeira de 
rodas que facilite a sua 
locomoção. 

Márcia faz uso de transporte 
público nem sempre 
acessível. 

Diversificar os motivos das 
saídas de Mayara, 
acrescentando saídas para 
lazer e escola.  

Família criar objetivo de vida.  

   

Mayara visita o avô 04 vezes 
ao mês.  

A família não vê razões nem 
possui motivação para ter vida 
social. 

A relação Avô/Mayara é boa, 
propiciando momentos 
prazerosos e possivelmente 
de estimulação. 

 

Manter a mesma freqüência 
de visita ao avô aumentando a 
qualidade e diversidades das 
atividades dessas visitas.  

A mãe de Mayara só sai para 
levá-la para os atendimentos e 
deixá-la com o avô.  

A família não vê razões nem 
possui motivação para ter vida 
social. 

A família acredita que Márcia 
deve se dedicar 
exclusivamente aos cuidados 
de Mayara 

Márcia aceita passivamente 
as determinações da família. 

Márcia depende 
economicamente da família. 

Márcia confia em deixar 
Mayara com o avô. 

O avô tem disponibilidade em 
cuidar de Mayara. 

Propiciar que a Márcia saia de 
casa por razões e interesses 
próprios. 

Mayara não tem convívio com 
outras crianças.  

A família não vê razões nem 
possui motivação para ter vida 
social. 

A família acredita que a 
necessidade de Mayara se 
restringe aos atendimentos de 
saúde. 

 

A família de Mayara resiste 
em inseri-la na escola. 

Mayara ter contato diário com 
outras crianças. 
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2. A mãe de Mayara é 
dependente da família 
materna.  

Márcia não tem renda própria.   

 

Mãe não tem nenhum 
rendimento financeiro 
próprio.  

A Família resiste a Márcia ter 
um trabalho, porque acredita 
que deve se dedicar 
exclusivamente aos cuidados 
de Mayara 

Márcia consegue apoio para 
levar Mayara aos 
atendimentos 

Mãe conseguir algum recurso 
financeiro. 

Mãe conseguir independência 
econômica. 

  

 

 

Mãe assumir a própria vida.  

Márcia não tem autonomia 
em relação a própria vida e a 
educação de Mayara 

Márcia apresenta baixa auto-
estima. 

O avô de Mayara subestima a 
capacidade de Márcia.  

 

 

 

Márcia não tem autonomia 
em relação à educação de 
Mayara. 

Márcia é dependente 
emocionalmente da família. 
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3. Márcia e Mayara não têm 
uma rotina diária 
organizada e 
diversificada. 

Mayara fica a maior parte do 
tempo na mesma posição e 
sem ser mobilizada.  

Baixa expectativa da família 
em relação às possibilidades 
de desenvolvimento da 
Mayara. 
Não compreensão da 
importância dos movimentos 
e posturas para o 
desenvolvimento e bem estar 
da Mayara (as orientações não 
fazem sentido para a mãe e 
principalmente para o avô). 
 

Ausência de moveis básicos 
na casa, dificultando as 
atividades de vida diária em 
família. 
Ausência de recursos de 
tecnologia assistiva que 
facilitem posicionamentos e 
atividades funcionais. 
Burocracia dos órgãos 
públicos para o fornecimento 
dos recursos tecnológicos. 
Assiduidade aos 
atendimentos de saúde. 

Propiciar que Mayara seja 
colocada em diversas posições 
visando funcionalidade, 
estimulação, prevenção de 
deformidades e contraturas 
além da vivência motora. 
Propiciar movimentação ativa, 
assistida ou totalmente 
dependente da ação do outro. 

Adoção de um estilo de vida 
com qualidade, participativo e 
organizado em função de 
projetos de vida.  
 
 

Na casa de Mayara não 
existem refeições regulares. 

Não compreensão da 
importância das rotinas de 
alimentação para a saúde de 
todos e o desenvolvimento de 
Mayara.  

Ausência de moveis básicos 
na casa, dificultando as 
atividades de vida diária em 
família. 
Márcia faz as alimentações 
junto com Mayara. 

Organização das rotinas das 
refeições. 

A alimentação de Mayara é 
predominantemente pastosa e 
de baixa qualidade nutricional.  

Não compreensão da 
importância da consistência, 
diversidade e valor nutricional 
dos alimentos. 

Dificuldades de Mayara na 
alimentação em função do 
comprometimento dos órgãos 
fonoarticulatórios. 
Ausência de recursos de 
tecnologia assistiva que 
facilitem posicionamentos e 
atividades funcionais. 
Apesar das dificuldades a mãe 
e o avô conseguem alimentá-
la. 

Adoção de um modo mais 
adequado e facilitador de 
alimentar Mayara. 
Adoção de uma alimentação 
mais saudável, nutritiva e 
diversificada.  

Mayara não tem atividades 
organizadas (sono, refeições, 
higiene e brincadeiras). 

Baixa expectativa da família 
em relação às possibilidades 
de desenvolvimento da 
Mayara. 
Não compreensão da 
importância da rotina para o 
desenvolvimento e 
estimulação de Mayara 
(estilo/projeto de vida X 
atendimentos). 
A família acredita que a 
necessidade de Mayara se 
restringe aos atendimentos de 
saúde. 

Mayara tem poucas 
oportunidades de brincar com 
brinquedos e com o outro. 
Mayara não tem convívio com 
outras crianças. 
Não existia uma rotina 
anterior na casa. 
A mãe e o avô prestam os 
cuidados básicos para 
Mayara. 

Propiciar uma rotina 
organizada, diversificada e 
prazerosa para Mayara. 



 

 

 

CONTEXTO ATUAL DO CASO 

 

 

Nó crítico Resultados esperados 

A família não vê razões nem possui motivação para ter vida social.  

A família acredita que Márcia deve se dedicar exclusivamente aos cuidados de Mayara 

 

 

A família acredita que a necessidade de Mayara se restringe aos atendimentos de saúde. 

 

 

Mãe não tem nenhum rendimento financeiro próprio.  

Márcia apresenta baixa auto-estima.  

Márcia é dependente emocionalmente da família.  

Baixa expectativa da família em relação às possibilidades de desenvolvimento da Mayara. 
 

 

Não compreensão da importância dos movimentos e posturas para o desenvolvimento e bem 
estar da Mayara (as orientações não fazem sentido para a mãe e principalmente para o avô). 

 

Não compreensão da importância das rotinas de alimentação para a saúde de todos e o 
desenvolvimento de Mayara. 

 

Não compreensão da importância da consistência, diversidade e valor nutricional dos alimentos.  

Não compreensão da importância da rotina para o desenvolvimento e estimulação de Mayara 
(estilo/projeto de vida X atendimentos). 
 

 

 

 



 

 

 Prioridades de atuação Estratégias Ações Responsável/envolvidos Prazo Resultados alcançados 

Propiciar a organização de uma rotina 
para a família. 

Refletir junto à família sobre sua 
dinâmica diária e buscar 
conjuntamente possibilidades de 
reorganização. 

    

Propiciar a organização de uma rotina 
para a Mayara. 

Refletir junto à família sobre a 
dinâmica diária de Mayara a 
importância da rotina de vida para sua 
estimulação e desenvolvimento. 

Levantar em conjunto com a família 
possibilidades de reorganização. 

    

Propiciar que Mayara tenha atividades 
diversificas. 

Levantar em conjunto com a família 
possibilidades de atividades 
contextualizadas (exploração de 
outros ambientes, uso de recursos de 
lazer, cultura, educação e 
convivência). 

Propiciar o uso de recursos 
tecnológicos para posicionamento e 
atividades funcionais. 

Otimizar os momentos de convivência 
de Mayara com a mãe, o avô e demais 
familiares. 

Orientar a família com relação ao 
melhor posicionamento para 
atividades funcionais. 

 

    

Melhorar a alimentação de Mayara. Propiciar o uso de recursos 
tecnológicos para posicionamento e 
atividades funcionais. 

Orientar a família com relação ao 
melhor posicionamento para 
alimentação. 

Estimulação dos órgãos 
fonoarticulatórios de forma funcional 
e contextualizada. 

Refletir junto a família sobre a 
importância de uma alimentação 
saudável. 

 

    



Propiciar o contato com outras 
crianças. 

Refletir junto com a família sobre a 
importância da socialização e do 
brincar. 

Incentivar a família a buscar/propiciar 
convivência com outras crianças. 

Refletir sobre as razões da resistência 
à inclusão escolar de Mayara e 
incentivar Márcia e o avô matriculá-la. 

    

Incentivar Márcia a desenvolver 
atividades próprias. 

Refletir com Márcia sobre a 
importância de uma vida própria. 
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