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Introdução: A epilepsia é uma doença incidente no Brasil e no mundo, conhecida
historicamente e socialmente, mas que ainda carrega estigmas e pré-conceitos. A
epilepsia é de causa multifatorial, algumas das causas são asfixia neonatal,
hereditariedade, doenças infecciosas, tumores cerebrais e malformações congênitas,
entretanto geralmente as causas são idiopáticas. Sua característica principal são as
crises convulsivas que são classificadas por três tipos: 1º Crises parciais simples; 2ª
Crise parcial complexa; 3ª Crises generalizadas. Objetivo: A pesquisa tem como
objetivo principal conhecer a assistência do enfermeiro do Programa Saúde da Família
(PSF) ao portador de epilepsia. Assim como caracterizar as atividades proporcionadas
pelos enfermeiros para esse grupo e conhecer os fatores facilitadores e dificultadores
dessa assistência. Metodologia: Para melhor compreensão de como está ocorrendo a
assistência do enfermeiro do Programa Saúde da Família (PSF) ao portador de
epilepsia, será utilizado o método de pesquisa quantitativa. Como sujeitos deste estudo
serão considerados os enfermeiros que compõe as equipes do Programa Saúde da
Família do município de Ipatinga, interior de MG, sendo um total de 45. A amostra
será obtida mediante o princípio de saturação dos dados. Resultados: Espera-se que os
resultados demonstrem como os enfermeiros do Programa Saúde da Família assistem o
paciente epiléptico em seu cotidiano de trabalho, os fatores que contribuem e
dificultam esta assistência. Diante disso espera-se que a presente pesquisa, possa
apresentar discussões relevantes acerca da relação do enfermeiro com este tipo de
paciente. E espera-se também que a pesquisa desperte e motive os profissionais a
criarem novas ações e estratégias de cuidado a esta clientela. Conclusão: A pesquisa
pretende incentivar os enfermeiros do PSF a implantar uma assistência para os
portadores de epilepsia, considerando o contexto em que esses vivem, cercados por
medos, desinformações e ainda os pré-conceitos.
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