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Portador de necessidades especiais é o individuo que apresenta deficiência física, 
visual, auditiva, mental e múltipla. Quando inserido na família no primeiro momento, 
ocorrem, por partes dos pais, sentimentos de negatividade, não seqüenciais e dinâmicos. A 
depender da reciprocidade afetiva, na relação pais/filhos excepcionais, poderão ser 
desencadeados comportamentos positivos e negativos que refletirão, posteriormente, na 
adaptação condicional à sociedade. Esse projeto justifica-se, portanto, na necessidade de 
evidenciar a importância do profissional de enfermagem na ajuda do enfrentamento dos 
pais perante as dificuldades encontradas após o nascimento do filho portador de 
necessidades especiais, evidenciando suas potencialidades e conseqüentemente 
possibilitando uma reciprocidade afetiva positiva que irá refletir posteriormente na 
adaptação à sociedade e no convívio harmonioso entre a família. Tem como objetivo 
conhecer comportamentos e sentimentos expressos por pais de portadores de 
necessidades especiais e demonstrar o papel do profissional de enfermagem no auxilio aos 
pais perante dificuldades apresentadas após o nascimento do filho portador de 
necessidades especiais. O estudo será realizado na Associação Pestalozzi de Cruz das 
Almas utilizando a técnica da observação direta extensiva, realizada através da aplicação 
de questionário. Os questionamentos serão feitos aos pais dos alunos portadores de 
necessidades especiais, atendidas pela Instituição. Estes dados serão organizados, 
descritos, analisados e interpretados utilizando-se como ferramenta a estatística descritiva. 
Espera-se com esse projeto a identificação de sentimentos negativos por parte dos pais de 
portadores de necessidades especiais, tais como: dor, vergonha, raiva, medo, etc. Caso 
identifique-se tais sentimentos, demonstrar e conscientizar a importância do profissional de 
enfermagem no processo de minimização da negatividade desses sentimentos. Tendo 
como respaldo para tal proposição a revisão bibliográfica realizada para a confecção deste 
projeto. 
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1 Área de Conhecimento: Enfermagem. 
2 Graduandas de Enfermagem da FAMAM, 2º semestre. 
3 Docente da disciplina Psicologia da Saúde do curso de enfermagem da FAMAM e orientadora do projeto. 


