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Guia de Plano de Cuidados 

Ansiedade 

Configuração: Paciente internado 
População Alvo: Pediátrico 

 

Descrição clínica 
Cuidados com a criança hospitalizada vivenciando sentimentos de apreensão, inquietação, incerteza ou medo sobre possíveis eventos futuros e sua 
capacidade de lidar com estes eventos. 
Informações-chave 

• A ansiedade é uma experiência subjetiva e individual que pode variar do desconforto até sentimentos de pânico. É uma resposta a 
situações ameaçadoras. 

• O aumento da ansiedade e da preocupação dos pais tem sido diretamente correlacionado ao aumento da ansiedade e da preocupação nas 
crianças. 

• Estudos mostram que ocorre uma diminuição na ansiedade da criança quando esta é suprida com estratégias de enfrentamento antes de 
um procedimento ou cirurgia. 

• A ansiedade pode se tornar excessiva e difícil de controlar, afetando negativamente a vida diária, o conforto físico e os sintomas 
diagnosticados pelo médico. 

Objetivos 
Por transição de cuidados: 
A. O paciente vai atingir os seguintes objetivos: 

• Redução ou Resolução de Ansiedade 
B. Paciente, família ou alguém significativo ensinará ou demonstrará tópicos e pontos de educação. 

• Ansiedade: Visão geral 

• Ansiedade: Autocuidado 

• Ansiedade: Quando procurar atenção médica 
 

Avaliação 
Problema Potencial ou Foco no Atendimento: 

• Ansiedade 
 

Intervenção 
Correlacionar o estado de saúde com: 

• história, comorbidade, anomalia congênita 

• idade, nível de desenvolvimento 

• sexo, identidade de gênero 

• dados de base da avaliação 

• estado fisiológico 

• resposta a medicação e intervenções 

• status psicossocial, determinantes sociais da saúde 

• barreiras no acesso aos cuidados e serviços 

• criança e família / cuidador: 

• alfabetização em saúde 

• preferências culturais e espirituais 

• riscos de segurança 

• interação familiar 

• alteração do plano de cuidados 
 

Ansiedade   

Sinais/Sintomas/Apresentação: 

• encenação 

• agitação 

• raiva 

• apreensão 

• choroso 

Sinais vitais: 

• frequência cardíaca aumentada 
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• angústia 

• medo 

• desamparo 

• hipervigilância 

• dependência aumentada 

• irritabilidade 

• brincando 

• nervosismo 

• pânico 

• comportamento regressivo 

• agitação 

• sensação de perigo iminente 

• retração social 

• preocupação 
Sintomas físicos 

• boca seca 

• tensão muscular 

• dispneia 

• pele hiperemiada 

• erupção cutânea 

• distúrbios do sono 

• frequência urinária 

• urgência urinária 
 
  

 
 

Abordagem do problema  Documentação Associada 

Promover a redução da ansiedade 

• Manter um ambiente calmo e reconfortante; minimizar o ruído; fornecer itens 
familiares; oferecer escolhas; siga a rotina em casa. 

• Incentive a presença e a participação dos pais/cuidadores a fim de melhorar a 
capacidade de apoio à criança. 

• Apoie a expressão e identificação de sentimentos e preocupações; seja 
solidário no reconhecimento e validação das preocupações. 

• Utilize estratégias de enfrentamento existentes e auxilie no desenvolvimento de 
novas(por exemplo, música, respiração profunda, técnicas de relaxamento, 
massagem, atividade recreativa, brincadeiras, terapia assistida por animais). 

• Identifique pensamentos e sentimentos que tenham levado ao surgimento da 
ansiedade atual a fim de melhorar a compreensão dos fatores desencadeantes. 

• Faça uma nova abordagem das situações que provocam ansiedade; forneça 
uma nova perspectiva; envolva-se na resolução de problemas. 

• Utilize orientação preventiva para aumentar o autocontrole. 

• Considere a realização de uma avaliação abrangente caso o número, a 
gravidade e a duração dos sintomas, o grau de angústia, o comprometimento 
funcional ou uso excessivo de substâncias sejam preocupantes.  

 

• Terapia complementar 

• Medidas de apoio 

• Cuidados com família/sistema de suporte 
 

 
 
 
 
 

Tópicos de educação Pontos de educação 

Educação geral • admissão, transição de cuidados 

• orientação para o cuidado, rotina 

• planejamento avançado de cuidados 

• exames/procedimentos diagnósticos 

• manejamento de opioide 

• saúde oral 

• manejo da medicação 

• processo de avaliação de dor 
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• descarte seguro da medicação 

• uso de tabaco/exposição ao fumo/fumante 
passivo 

• plano de cuidados 

Educação sobre segurança • acionamento da campainha 

• equipamentos/suprimentos para casa 

• prevenção de queda 

• prevenção de danos 

• prevenção de infecção 

• cuidado com organismo resistente a 
múltiplas drogas (ORMD) 

• informações sobre saúde pessoal 

• recursos para suporte 

CPG – Tópicos de Educação Específicos Pontos de educação 

Educação: Visão geral  • fatores de risco 

• sinais/sintomas 

Educação: Autogestão  • estratégias de enfrentamento 

• recursos para suporte 

Educação: Quando procurar atenção médica  • sintomas não resolvidos/piorando 
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