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RESUMO 

 
Schultz LF. A família vivenciando a doença e a hospitalização da criança: Protegendo o filho do 

mundo e não o mundo do filho (Dissertação). Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2007. 

 
RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivos: compreender a vivência da família na doença e hospitalização da 

criança; identificar o que a vivência da doença e hospitalização provoca no sistema familiar e 

fornecer subsídios para implementar uma assistência de enfermagem centrada na família. Utilizou-

se como referencial teórico “A família numa perspectiva sistêmica” e como metodologia, “o Estudo 

Qualitativo Descritivo”. Os sujeitos desta pesquisa foram cinco mães, um pai, uma avó e sete 

crianças de três a seis anos de idade hospitalizadas na Unidade Pediátrica de um Hospital 

Filantrópico da cidade de São Paulo. Para a coleta de dados adotaram-se uma sessão de 

Brinquedo Terapêutico Dramático e uma entrevista semi-estruturada com a família. A análise dos 

dados foi construída a partir da Análise de Conteúdo de Bardin. Identificaram-se seis categorias: O 
impacto da doença na família expressa a vivência da família diante da doença na criança, seus 

sofrimentos frente ao desconhecido (doença), sua dor, suas incertezas e preocupações 

relacionadas aos sintomas da patologia, ao tratamento e ao futuro da criança. Necessitando 
prestar cuidados demonstra a necessidade do familiar em seguir o tratamento, cuidar fisicamente 

da criança, assumindo sozinho todo o cuidado e sentindo-se importante por ajudar. Vivenciando a 
hospitalização da criança descreve rupturas na família, o sofrimento do familiar cuidador em 

relação à hospitalização, aos procedimentos realizados na criança, à necessidade de se internar 

junto no hospital e também o desejo da alta hospitalar. O movimento na dinâmica familiar 
destaca as mudanças no trabalho, no cotidiano e nas relações familiares. Precisando de ajuda e 
de apoio enfatiza a busca de apoio para cuidar da criança, podendo a ajuda ser espiritual, da 

própria família, dos acompanhantes, dos profissionais de Saúde ou de si mesmo. Em busca da 
homeostase expressa os planos futuros, os sentimentos do familiar quando deseja a volta da 

criança à normalidade e quando acredita no tratamento, na recuperação e na cura. Protegendo o 
filho do mundo e não o mundo do filho, descreve a vivência da família na doença e 

hospitalização da criança, sendo o fator proteção como primordial para a caminhada nesse 

momento do ciclo vital familiar. 

 
Palavras-chave: Família, Criança hospitalizada, Cuidado de enfermagem centrado na família, 

Brinquedo Terapêutico Dramático. 
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ABSTRACT 

 

Schultz LF. Protecting the son of the world and not the world of the son: A family living through 

sickness and the child’s hospitalization (Dissertation). Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 

2007. 

 
ABSTRACT 

 

This study had as objectives: understand the family’s existance in the process of sickness and 

child’s hospitalization; identify what the sickness and child’s hospitalization affects in the family 

system and give subsides to implement a nursing assistance centered towards the family. The 

study used a theory reference “The family in a systemic perspective” and, as methodology, “The 

Descriptive Qualitative Study”. The people of the research were five mothers, a father, a 

grandmother and children from age-range three to six years old hospitalized at a Pediatric Unit at a 

Philanthropic Hospital in the City of Sao Paulo, Brazil. In order to obtain data, a session using 

Therapeutic Dramatic Toys was adopted in addition to a semi-structured interview with the family. 

The analysis of the data was built from Badin’s Content Analysis. Six categories were identified: 

The impact of the disease in the family expresses the existence of family in the sickness in the 

child, his feelings towards the unknown (sickness), his pain, his uncertainties and worries related to 

pathology symptoms, treatment and child’s future. Needing child care shows the family necessity 

to follow the treatment, give physical the child, assuming all care and feeling important for helping. 

The existence of child’s hospitalization describes family ruptures, family pain related to the 

hospitalization, the proceedings made to the child, the need to be hospitalized with the child and 

also the desire to leave the hospital. The family dynamic movement brings up the work, everyday 

life and family relations changes. Needing help and support emphasizes the search for support in 

order to take care of the child, meaning spiritual, family, companion’s, Health professional’s help or 

even his own help. Searching for homeostasis expresses future plans, family feeling when 

wishing that the child would be back to normality and when believing in the treatment, recuperation 

and cure. Protecting the son of the world and not it world of the son, describes the experience 

of the family in the illness and hospitalization of the child, being the factor protection as primordial 

for the walked one at this moment of the familiar vital cycle. 

 

 

 

 
 
Key-words: Family, Hospitalized Child, Family centered nursing, Therapeutic Dramatic Toys.   
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RESUMEN 

 
Schultz LF. La familia viviendo la enfermedad y la hospitalización del niño: Protegiendo el hijo del 

mundo y no el mundo del hijo.(Disertación). Guarulhos (SP): Universidad Guarulhos; 2007. 
 

 
RESUMEN 

 
 
Este estudio tuvo como objetivos: comprender la vivencia de la familia en la enfermedad y 

hospitalización; identificar el que la vivencia de la enfermedad y hospitalización provoca en el 

sistema familiar y suministrar subsidios para implementar una asistencia de enfermería centrada en 

la familia. Se utilizó como referencia teórico "La familia en una perspectiva sistémica" y como 

metodología, "el estudio cualitativo descriptivo". Los sujetos de esta investigación fueron cinco 

madres, un padre, una abuela y siete niños de tres a seis años de edad, hospitalizadas en la 

unidad pediátrica de un hospital filantrópico de la ciudad de São Paulo. Para la colecta de dados se 

adoptó una sesión de Juguete Terapéutico Dramático y una entrevista semi-estructurada con la 

familia. El análisis de los dados fue construida a partir de la Análisis de Contenido de Bardin. 

Fueron identificadas seis categorías: El impacto de la enfermedad en la familia, expresa la 

vivencia de la familia delante de la enfermedad en el niño, sus sufrimientos frente al desconocido, 

su dolor, sus incertidumbres y preocupaciones relacionadas a los síntomas de la patología, al 

tratamiento y al futuro del niño. Necesitando prestar cuidados el niño enfermo, demuestra la 

necesidad del familiar en seguir el tratamiento, prestar auxilio físico al niño, asumiendo, solo, todo 

el cuidado y sintiéndose importante por ayudar. Viviendo la hospitalización del niño, describe 

rupturas en la familia, el sufrimiento del familiar en relación a la hospitalización, a los 

procedimientos realizados en el niño, a la necesidad de internarse junto en el hospital y también el 

deseo de alta hospitalario. El movimiento en la dinámica de la familia, destaca los cambios en el 

trabajo, en el cotidiano y en las relaciones familiares. Necesitando de ayuda y de apoyo, enfatiza 

la búsqueda y apoyo para cuidar del niño, podiendo la ayuda ser espiritual, dela propia familia, de 

los acompañantes, de los profesionales de salud o de sí mismo. Buscando la homeostasis, 

expresa los planos futuros, los sentimientos del familiar cuando desea la vuelta del niño a la 

normalidad y cuando cree en el tratamiento, en la recuperación y en cura. Protegiendo al hijo del 
mundo y no del él el mundo del hijo, describe la experiencia de la familia en la enfermedad y la 

hospitalización del niño, siendo la protección del factor como primordial para caminada en este 

momento del ciclo vital familiar. 

 

Descriptores: Familia. Niño hospitalizado. Cuidado de enfermería centrado en la familia. Juguete 

Terapéutico Drámatico. 
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O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 
 

O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 
 

Introdução 

Antigamente, a Medicina tratava do indivíduo de forma holística, 

respeitando suas crenças e valores. Hipócrates (460 a 475 a.C.) dizia que “o 

conhecimento do corpo é impossível sem o conhecimento do homem como um 

todo,” 1

Dentro desse modelo histórico, a Enfermagem mantinha suas ações 

centralizadas na pessoa doente e o cuidado era definido como sendo o exercício 

de uma arte 2. Florence Nightingale salientou que à Enfermagem cabia o cuidado 

ao doente e não à doença. 3      

A partir do séc XVI com o desenvolvimento da Medicina e a evolução da 

tecnologia, esses princípios foram sendo esquecidos e o enfoque passou a ser a 

doença: os sinais, os sintomas e a patologia. Nessa época, o homem começou a 

ser cuidado como uma máquina que necessitava de conserto. As ações médicas 

centralizavam-se na patologia do indivíduo, no órgão doente, na fisiopatologia, nos 

processos físico-químicos e no funcionamento do corpo, causando um  

distanciamento cada vez maior entre o profissional e o paciente. 1

A partir desse momento, o cartesiano tornou-se o paradigma emergente e a 

racionalidade, o modelo determinador da ciência moderna. O rigor científico 

passou a ser aferido pelos números e medições. 4 A Medicina iniciou uma nova 

era, marcada por práticas tecnicistas e mecanizadas, com uma visão fragmentada 

do homem, cujo sofrimento físico ficava desvinculado do psíquico. 5 Tais 

características continuam a perpetuar-se até os dias atuais, tanto na Medicina 

como na Enfermagem. 
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O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 

A visão médica contemporânea e cartesiana afirmou-se a partir da teoria de 

Descartes que sustentava a idéia da existência de duas classes de substâncias 

que formavam o organismo humano: a primeira substância, a palpável, o corpo; a 

segunda substância, a intangível, a mente. Assim, a mente era vista separada do 

corpo; como o espírito da matéria e o real do irreal. À Medicina cabia o dever de 

cuidar do corpo doente e não do doente.  6  

A solidificação desse modelo vai ao encontro da evolução da ciência 

médica, baseada na exploração da estrutura e do funcionamento do corpo. No 

final do século XVIII e no século XIX, ocorreu um grande desenvolvimento nas 

áreas de Anatomia, Fisiologia, Anatomofisiopatologia e Microbiologia. A Medicina 

científica contemporânea tornou-se hegemônica e começou a definir os papéis no 

campo da saúde e da doença. Definiram-se normas para a classificação 

quantitativa do estado do indivíduo em normal ou anormal. 7  

Mesmo permeados pela concepção “ontológica” da doença nas práticas do 

cuidado - que define como foco de assistência o corpo doente e não o indivíduo - 

os contatos com as Ciências Humanas e Sociais têm-nos feito repensar uma outra 

visão do corpo. Dessa maneira, está sendo considerado simultaneamente nos 

aspectos físicos e simbólicos, produzidos pela Biologia e pelas interferências 

culturais e sociais. 8 

Possuir como meta a mudança da concepção cartesiana da doença 

significa pensar e repensar sobre o processo saúde-doença dos indivíduos. Isso 

implica pensar no paciente como um ser único que tem uma história de vida e uma 

cultura sendo, ao mesmo tempo, influenciado por sua condição social. Pelo novo 

paradigma, o paciente passa de agente passivo a ativo. 9  
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O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 

O paradigma mecanicista e o modelo biomédico fizeram com que a 

assistência de enfoque humanístico, concentrada na pessoa, se fosse perdendo 

na história. 2  Contudo, essa percepção ainda permeia as práticas de Enfermagem 

até os dias atuais, determinando afastamento do indivíduo e proximidade da 

doença. 1

        Minha formação acadêmica desenvolveu-se nesse contexto, pelo qual o 

cuidado se mostrava fragmentado na relação entre o profissional, a família e a 

pessoa doente, conseqüência da influência do paradigma cartesiano dominante. O 

importante era adquirir conhecimentos científicos, habilidades técnicas e 

administrativas para planejar e realizar a assistência.       

Essa vivência opõe-se à das autoras consultadas, 10 quando expõem que 

ao aluno iniciante é dado conhecer conceitos, diretrizes e algumas técnicas que 

lhe permitem o cuidar em Enfermagem. As aulas teóricas e práticas tornam-se 

elementos para um exercitar e construir a atividade essencial da profissão que é o 

cuidado. Esse cuidado foi-se delineando ao longo da história da Enfermagem sob 

duas facetas: a física e a emocional. Várias técnicas e habilidades são ensinadas 

e praticadas para o exercício dos procedimentos de Enfermagem. Apenas as 

atividades técnicas não devem ser consideradas suficientes, o cuidado emocional 

deve ser contemplado e ensinado. Esse cuidado humano estrutura-se em um 

conjunto amplo de ações, caracterizado numa outra dimensão do cuidar, 

entendido como o “cuidado subjetivo”.  

Durante minha formação acadêmica, o cuidado subjetivo não era priorizado 

na prática assistencial. Tratava-se o paciente pela patologia, não se atribuindo real 

importância à sua vivência, cultura, personalidade, e, muitas vezes, nem se 

consideravam suas necessidades, ansiedades, medos, não compartilhando sua 

experiência diante da doença e da hospitalização.  
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O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 
 

Assim, intervenções individualizadas e eficientes não eram traçadas, como 

se preconiza no modelo humanístico de assistência em Enfermagem. Durante os 

estágios, o processo de ensino-aprendizado estava centrado nas técnicas, nos 

procedimentos invasivos, ou seja, no modelo cartesiano e tecnicista.  

Quando o conhecimento técnico é supervalorizado, a ação passa a ser 

direta, instala-se a rotina, saindo de cena as reflexões, o raciocínio, a ética, a 

criatividade e a importância de um cuidado centrado na subjetividade de quem 

cuida e de quem é cuidado. 10 Meu interesse por Enfermagem sempre se 

direcionou para as questões de Pediatria. Cuidar de crianças sempre foi especial, 

e procurei priorizar o cuidar holístico envolvendo a criança e sua família, tema 

superficialmente abordado em trabalhos desenvolvidos na disciplina da Saúde da 

Criança e do Adolescente. Cuidar holisticamente significa proporcionar um 

atendimento de enfermagem às necessidades físicas, psíquicas, espirituais e 

sociais das crianças com o pleno envolvimento da família.  

“Partindo da crença de que o objeto da Enfermagem é o ser humano, e 

entendendo o cuidado como finalidade do trabalho do enfermeiro, as técnicas, as 

teorias e todo o arcabouço do saber, da profissão, estariam na condição de 

instrumentos.” 10

       Segundo Touraine, 11 vivenciou-se, durante muito tempo, a visão 

racionalista da eficácia, dos números, dos instrumentos. Quase se tornou a dona 

do mundo pela ciência e pela técnica, mas essa visão não propicia uma idéia 

completa da modernidade, desconsiderando a emergência do sujeito humano 

como liberdade e criação. 
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O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 
 

A partir da década de 70, dando início a uma ruptura com o modelo 

hegemônico, a Enfermagem vem resgatando um cuidar holístico, sistematizado, 

individualizado e integrado, pois falar de cuidado significa falar de “um fenômeno 

entre ciências humanas e biológicas.” 12 O corpo é incompleto, quando se 

considera apenas sua dimensão física e objetiva. 10

 Como profissional, iniciei o trabalho em uma Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatal, e nesse local, o modelo tecnicista, cartesiano da formação 

acadêmica também predominava no cotidiano hospitalar. O atendimento da 

enfermagem baseava-se no paradigma em que a doença era referência. Os 

procedimentos que visavam a tratar e/ou minimizar os efeitos causados pela 

doença recebiam prioridade em detrimento da qualidade de vida dos neonatos.  

  A família estava inserida nesse ambiente, porém não havia um processo 

interativo entre os profissionais e a família. A assistência de enfermagem não 

contemplava a família, esta permanecia excluída do cuidado do enfermeiro e das 

tomada de decisões em relação ao neonato. Muitas vezes o profissional focava 

seu trabalho na recuperação da saúde biológica do paciente.  Pude perceber que, 

assim como o neonato, todo o sistema familiar se mostrava doente e se esforçava 

para  adaptar-se à nova situação de doença e hospitalização do bebê.  

Diariamente vivenciava as situações de estresse, medo, dor, angústia e 

sofrimentos expressos pelas famílias das crianças.  Em cada piora clínica do 

neonato, também a família se desestruturava ante meus olhos. Sentia-me 

impotente, sem saber o que fazer e falar. Não conseguia dar apoio adequado, 

nem tampouco tivera formação acadêmica com base em algum modelo teórico 

contemplando satisfatoriamente a assistência holística e o cuidado centrado na 

família e talvez por isso não conseguisse efetuar uma assistência adequada. 

 



 6

O PROCESSO DO INVESTIGADOR E O OBJETO DE ESTUDO 

 

Todas essas experiências me levaram a fazer reflexões profissionais sobre 

esse tema, emergindo daí algumas indagações: Como a família vivencia a doença 

e a hospitalização da criança? Como essa experiência repercute no sistema 

familiar? Quais são as necessidades da família durante esse processo? Quais são 

seus sentimentos?  

Percebo a importância do cuidado do enfermeiro para o foco família e não 

para o foco indivíduo e doença. É necessário que o profissional compreenda o 

significado das experiências dos familiares, em cada momento do ciclo vital.  

Trabalhar com esse tema na minha dissertação de mestrado constituiu um grande 

desafio a ser vencido. 

O foco deste trabalho está na família, nas interações e nas respostas como 

o organismo família vivencia a doença e a hospitalização da criança, assim, faz-se 

necessário conceituar família.  
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Conceituando Família 

 

A palavra família vem do latim familia, e significa pessoas aparentadas que 

vivem normalmente no mesmo domicílio, constituída geralmente de pai, mãe e 

filhos. 13 

Na sociedade medieval, a família era definida por grandes agrupamentos 

compostos por parentes consangüíneos, servidores e protegidos que viviam em 

grandes casas rurais ou urbanas abertas as visitações publicas dos amigos, 

clientes, membros da igreja e visitantes. Inexistiam habitações, separações entre 

vida profissional, vida privada e vida social. 14

No início do século passado o conceito de família era identificado pela 

existência do casamento. Atualmente isto modificou, o que levou ao surgimento de 

novas expressões, como “entidade familiar”, “união estável”, “família 

monoparental”, “reprodução assistida”, “concepção homóloga”, “heteróloga”, 

“homoafetividade”, “filiação socioafetiva”, entre outras. Tais vocábulos buscam 

adequar a linguagem às mudanças nas conformações sociais, que decorreram da 

evolução da sociedade. Essas alterações acabaram por redefinir a família, que 

passou a ter um espectro multifacetário . 15 

Para o IBGE o conceito de família são os grupos formados não só pelo 

casamento civil ou religioso, mas também pela união estável de homem e mulher 

ou por comunidade dirigida somente por um dos membros. 15

Atualmente, a composição familiar possui um significado mais amplo do que 

apenas pai, mãe e filhos consangüíneos, dependendo do ponto de vista de cada 

indivíduo, porque, além da concepção biológica, pode prevalecer uma ligação 

afetiva entre outros membros. 16  
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A família é uma entidade presente na vida humana, podendo ser 

representada por membros progenitores ou por pessoas escolhidas pela própria 

família. 17  

A família não é nem a celebração do casamento, nem a diferença de sexo 

do par ou o envolvimento de caráter sexual. Os elementos distintivos da família é 

a identificação de um vínculo afetivo, gerando comprometimento mútuo, 

solidariedade, identidade de projetos de vida e propósitos comuns. 15

 “Família - uma comunhão interpessoal de amor”, esclarecendo que, em 

interpessoal destaca-se uma interação entre pelo menos dois indivíduos, em 

comunhão expressa-se o significado de compromisso com o outro, e, em amor, a 

base dessa associação. 18 

A família é o primeiro grupo em que o homem se insere. Esse grupo 

constitui a rede inicial e principal de relações de um indivíduo. A família ocupa a 

posição entre o indivíduo e a sociedade, satisfazendo tanto as necessidades das 

pessoas quanto as da comunidade da qual ela faz parte. 19 A família representa o 

principal contexto de aprendizado para o comportamento do indivíduo, influindo 

decisivamente na formação de sua identidade e nos sentimentos de amor próprio. 
20 

Gokhale 21 conceitua família como o berço da cultura, a base da sociedade 

futura, e o centro da vida social, porque tem a capacidade de influenciar no 

desenvolvimento da personalidade e do caráter humano das pessoas.  

Sluzki 22 colabora dizendo que a família favorece uma organização de 

identidade por intermédio do olhar e das ações dos outros, derivando as 

experiências de que existimos para alguém, dando sentido e estimulando a 

manutenção das práticas de cuidados da saúde e de continuar vivendo. 
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Seus membros nascem, crescem, amadurecem e morrem, podendo ou não 

originar uma outra família. 23 

O significado da palavra família mudou muito e não há um acordo 

estabelecido entre os teóricos na escolha de sua definição conceitual. 24

Contudo, no que diz respeito a conceituação de família, Elsen 25 assinala 

que a opção por um conceito de família a partir de um referencial se constitui em 

uma decisão difícil em razão de exigir uma definição do profissional quanto sua 

visão de mundo, de Enfermagem, de ambiente e de família, com seus 

conhecimentos, crenças valores adquiridos ao longo da sua vida. Daí a 

necessidade de escolher um referencial coerente com seu próprio posicionamento 

frente à vida, à saúde e à profissão.

Em consonância com estas idéias, existe um conceito no qual a família é 

vista como um “sistema”, este conceito foi escolhido para definir família e 

fundamentar este trabalho . Um sistema pode ser definido como “um complexo de 

elementos em interação”.16 Alguns conceitos que fundamentam teoricamente a 

compreensão da família como sistema são descritos pelas autoras Wright & 

Leahey: 26

 O sistema familiar é parte de um supra-sistema, assim como é composto de 

muitos subsistemas; 

 A família como um todo é maior que a soma de suas partes; 

 Uma alteração em um membro da família afeta todos os seus 

componentes; 

 A família é capaz de criar um equilíbrio entre mudança e estabilidade e 
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 Os componentes dos membros da família são melhor compreendidos 

quando vistos em causalidade circular do que de forma linear. 

 

A partir do conceito de família como sistema, apresentarei algumas 

definições que abordam esta temática. 

“Na perspectiva sistêmica, o enfoque é relacional: a família é considerada 

como sistema afetivo, o interpessoal é enfatizado e as questões relacionadas ao 

problema emergente são vistas como reveladoras de seu funcionamento. O 

enfoque nas relações permite um resgate das competências inerentes ao ser 

humano”. 27 

O conceito de família é descrito como o encontro de várias gerações em 

que são transmitidos e repassados hábitos, crenças, valores e experiências 

vivenciados por indivíduos consangüíneos ou não.  Deve-se compreender família 

como um grupo individualizado, diferenciado e dinâmico, com diferenças culturais, 

históricas, econômicas e sociais de acordo com o momento que está vivenciando. 

Cada família tem suas próprias concepções, conceitos, valores, estrutura e 

maneira de se comportar e viver. 28 As interações entre seus membros, o 

comportamento e a postura adquirida em cada momento da vida são influenciados 

por esses valores. 19 

   Para Cerveny 29 a família é vista como um sistema, são pessoas que 

vivem no mesmo espaço físico e mantém relações significativas e interelacionadas 

com os subsistemas existentes. O ser humano é um complexo sistema cuja vida 

depende do funcionamento equilibrado e integrado dos seus membros. A família 

funciona através de padrões transacionais reforçando o sistema familiar na 

diferenciação e execução de suas atividades. 30
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Considera-se família um grupo de pessoas que se une intimamente e 

interage constantemente, de forma coletiva ou individual, com a comunidade de 

que faz parte. Seus membros podem ou não estar relacionados ou vivendo juntos, 

podendo ou não conter crianças. 16  

É um sistema aberto, vivo, que se autogerencia por meio de normas, 

definindo padrões de comunicação e mantendo uma interdependência entre seus 

membros e o meio em que vivem. Para isso, utilizam recursos de 

retroalimentação, a fim de manter o grau de equilíbrio em torno das modificações 

existentes. 18 

A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos seus membros, independentemente do arranjo familiar ou da 

forma como vêm se estruturando. A família proporciona os aportes afetivos e 

materiais necessários ao desenvolvimento e ao bem-estar. Ela desempenha um 

papel decisivo nos valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços 

de solidariedade. É também em seu contexto que se constroem as marcas entre 

gerações e são observados os valores culturais. 31

União de pessoas com relações dinâmicas e interdependentes, em que 

qualquer alteração na saúde de um dos membros afeta todos os outros de alguma 

forma. 17 Sendo assim, a família tornou-se o agente propulsor de sua própria 

saúde, a primeira responsável pelos cuidados de seus membros devido às 

potencialidades que podem ser desenvolvidas para melhor atender suas 

necessidades de saúde. 32 A família, dentro de um modelo sistêmico, é 

considerada a primeira unidade de cuidado devido à comunicação e ao apoio 

existente entre seus integrantes. 28 
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É um sistema social formado por pessoas distintas com ligações afetivas 

duradouras e que estabelecem relações de cuidados, dentro de um processo 

histórico de vida. A saúde da família depende de cada membro para a superação 

de crises, conflitos e dificuldades, buscando sempre normalizar seu funcionamento 

por intermédio do bem-estar e do cuidado com o outro. 33

“A família é um sistema cultural de cuidados à saúde, diferente e 

complementar ao sistema profissional de saúde”. Porque é a família que 

supervisiona seus membros em relação à sua saúde, acompanha o processo 

saúde-doença, toma decisões, pede auxílio e encaminha para os serviços de 

Saúde. É definida como uma unidade de cuidado de seus membros, quando 

assume, com responsabilidade, o papel de cuidador. 32 

Pelo cuidado com a saúde da família, esta promove o autocuidado, a 

educação em saúde e o aconselhamento dos seus membros. O objetivo consiste 

em elevar o nível de bem-estar de toda a família, o que significa elevar o nível de 

bem-estar de cada um dos seus componentes. 34

Outras ações de cuidado da família consistem em proteção psicossocial, 

alimentação e socialização, resultados de vínculos estabelecidos entre seus 

membros. Os cuidados prestados por esse grupo são de extrema importância para 

o enfrentamento da doença e do processo de hospitalização: o paciente sente-se 

apoiado pelas pessoas responsáveis pelos modelos de comportamento. 35  

Toda essa abordagem acima citada vem ao encontro da definição da 

família como um sistema. Algumas definições fazem mais sentido para uma 

pessoa do que para outra, fato esse muito importante já que justamente a 

definição de família determinará as questões acerca dela e os instrumentos que 

deverão ser utilizados para alcançar as dimensões expressas na definição. 18
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Contudo, a definição de família deve considerar a concepção de cada 

família, sendo fundamental saber quem a família considera ser sua família. 35 Este 

fato justifica a necessidade do enfermeiro em respeitar a definição dos membros 

da família nas experiências de saúde e doença. 

Complementando, a evolução de um modelo de família “hierarquizado” para 

o “igualitário” aconteceu na década de 50. A mudança de um modelo de padrões 

rígidos, de controle de comportamento, do certo e do errado para o modelo de 

relações horizontais ocorreu principalmente devido a uma alteração de 

comportamento feminino na sociedade. 23 O modelo hierarquizado caracteriza-se 

pela diferença de direitos e deveres entre homem e mulher. A tendência, hoje, é o 

distanciamento dos moldes rígidos de comportamentos prescritos, considerando a 

vivência subjetiva de cada membro da família e suas particularidades. 33

Entendemos que, para cuidar da família, temos que percebê-la inteira, 

numa dimensão que extrapola as suas experiências exteriorizadas, exigindo, 

assim, a captação das experiências internas, aquelas que demonstram os 

significados atribuídos pela família aos eventos vivenciados. 34 

Diante destas considerações feitas, conceituar a família pode facilitar a 

aproximação do enfermeiro com a família, o relacionamento interpessoal, a 

linguagem apropriada, técnica de intervenção, e principalmente o “pensar família”. 
36

Consideramos assim, a importância de conhecer os diferentes conceitos de 

família, além da estrutura familiar, suas funções, papéis e como seus membros 

organizam-se e interagem entre si para ampliar nossas percepções. Conhecer e 

adotar um conceito que permita englobar as variações encontradas na prática é 

fundamental para construirmos instrumentos de trabalho em enfermagem da 

família e assim melhorar nossa assistência. 
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Segundo Wright & Leahey 26 para fundamentar-se teoricamente no 

entendimento de família devem considerá-la como um sistema. Quando esta 

definição é aplicada às famílias, possibilita-nos ver a cada uma delas como uma 

unidade, conseqüentemente, focalizar-nos na interação entre seus membros e não 

assisti-los individualmente. Assim, é preciso considerar cada membro da família 

como subsistema de um sistema. Sendo que um sistema individual é tanto uma 

parte como um todo, tal como a família. 

Assim, neste estudo, procurarei conceituar a família, foco deste trabalho, 

como sendo um membro integrado a um subsistema dentro de uma visão 

sistêmica da família, sendo o foco a vivência entre seus membros na doença e 

hospitalização da criança. 

 

A família e a criança no processo saúde-doença 

 

A saúde da família tem sido descrita como um estado da pessoa em 

interação com o meio ambiente em que vive. A cultura, crenças, valores, papéis 

familiares, padrões de comunicação, enfrentamento de crises e práticas de saúde 

são fatores que influenciam o seu funcionamento e a sua saúde. 18  

A saúde da família reside na sua capacidade plena de funcionar como um 

organismo vivo, na sua capacidade de interagir, em comprometer-se com as 

demandas do organismo família e agir em seu benefício. Assim, a família é um 

constante ir e vir, que se empenha em caminhar em direção à perfeição, e isto é 

ser família saudável. 17 
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Existe uma forte inter-relação entre a família e o estado de saúde-doença 

de seus membros. Nesse contexto, a família é essencial durante toda a fase de 

cuidado da saúde de seus componentes, criando estratégias preventivas de 

cuidado e detectando sinais de mudança de comportamento e de doença dos 

seus membros. 35 

A doença pode estar dentro do paciente, em seu contexto social ou no 

feedback entre eles. Os membros da família são membros sociais, realizam 

trocas, influenciando o seu contexto e sendo também influenciados. Suas ações 

são conduzidas pelas características da família, respondendo ao estresse em 

diferentes partes do sistema. O individuo é um subsistema ou parte do sistema, 

mas o todo familiar deve ser sempre considerado. 30

 No modelo sistêmico a patologia é considerada como parte de uma 

dinâmica de adaptação e ajuste constante entre os sistemas biológicos, 

psicológicos e interpessoais. 29

A doença significa a perda da homeostase, desestruturando todo o contexto 

familiar, porque geralmente a família é a pessoa mais próxima das vivências do 

paciente. 19 A partir disto, a estrutura da família e os padrões usuais de 

funcionamento são significativamente modificados e seus membros precisam 

descobrir uma forma de manejar a situação. 34 

Muitas mudanças ocorrem na vida da pessoa doente e de sua família, 

dependendo muito do tipo da doença, da maneira como se manifesta, do seu 

curso e principalmente do significado atribuído a esse evento. 19  

Tal significado forma-se a partir de vivências individuais e do convívio com 

a doença. O espaço que a doença ocupa na vida da pessoa e de sua família 

depende desse significado, que é único e particular, porque apresenta influências 

internas e externas. 
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As conseqüências do surgimento de uma doença em qualquer membro da 

família são devastadoras e podem desestabilizar qualquer núcleo familiar, porque 

seus membros são interligados e dependentes entre si, e, quando alguém adoece, 

os outros também são afetados. 16  

As famílias dividem-se em dois grupos: algumas se fortalecem internamente 

por meio de mudanças na rotina familiar, diminuindo a tensão e as angústias; 

outras, no entanto, mantêm a ruptura do funcionamento familiar, tornando-se 

enfraquecidas. “Dotar a doença de significado” e “partilhar a responsabilidade pela 

doença” são estratégias utilizadas para reduzir o estresse e fortalecer o 

funcionamento da família através dos anos. 34

A doença pode ser considerada uma experiência negativa que envolve toda 

a família, cujo impacto pode afetar os aspectos sociais, econômicos, financeiros e 

afetivos. 37 Apesar de a doença constituir uma crise, momentos de reestruturação 

e de formação ou fortalecimento de vínculos podem também acontecer. Fato este 

que se concretiza pela necessidade de repensar valores e formas de se relacionar 

uns com os outros, o que proporciona momentos de afeto e cuidados entre seus 

membros. Conflitos podem ser resolvidos pela união e ajuda mútua. 38

O adoecer de um membro não precisa ser visto pela família como um 

inimigo, mas como uma alternativa de mudança, que fortalecerá o modo como 

cada membro enfrenta a vida. 7  

O sintoma da doença pode ser um sinal de alerta, um aviso que algo não 

funciona adequadamente e que precisa ser modificado. Esses sinais refletem uma 

tentativa do sistema familiar em alcançar um novo nível de organização. 29 Após 

vivenciar a experiência da doença, uma pessoa jamais retornará ao que era no 

seu estado original de saúde. 7
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Canguilhem 7 complementa: a doença é como um esforço que a natureza 

exerce no homem para obter um novo equilíbrio, como “uma reação generalizada 

com intenção de cura”. É nesse contexto que a criança, sua família e seus 

problemas de saúde devem ser considerados. A interpretação da doença depende 

das experiências, do suporte disponível e das habilidades de que a família dispõe, 

no momento, para enfrentar esse episódio. 32 As crenças, valores, hábitos, 

relações, sentimentos, deveres e direitos do sistema familiar influem na forma 

como os indivíduos da família percebem e vivenciam a saúde, a doença e a 

hospitalização. 35

Na vida familiar, quando uma criança adoece, traumas físicos e psíquicos 

podem acontecer. O impacto provocado pela doença na vida da família e o 

caminho para o enfrentamento da hospitalização de um filho variam entre os 

indivíduos conforme particularidades de cada um dentro dos moldes familiares. 38 

A presença da família nesse momento ajuda a diminuir os temores e inseguranças 

vivenciadas pela criança. 39 

No período que vai de 1950 até meados da década de 80, a ênfase dos 

trabalhos científicos direcionava-se aos efeitos maléficos à saúde física e mental 

da criança, decorrentes da separação da família durante o processo de 

hospitalização. Atualmente, reconhece-se a necessidade da família dentro do 

mundo hospitalar e seu envolvimento no processo saúde-doença, entretanto, 

infelizmente, este pensar continua sendo mais teórico do que prático. 40

Mais do que atender a criança hospitalizada com respeito, dignidade e 

eficiência, cumpre defender seus direitos e os de sua família. No Brasil, a 

preocupação com os direitos da criança e do adolescente tornou-se mais efetiva 

após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  41
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“Em seu artigo 12, o ECA dispõe que os estabelecimentos de atendimento 

à Saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, 

de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou 

adolescente”. Esse direito deve pautar a assistência à criança doente e 

hospitalizada e priorizar a atenção à família. 41

Após esse estatuto, a criança beneficiou-se com a presença permanente do 

acompanhante no hospital, diminuição da depressão infantil e de outros 

sofrimentos psíquicos, menor tempo de internação e qualificação dos familiares 

para o tratamento da doença dentro do hospital e em domicílio. Os familiares 

também se beneficiaram com esse direito pela diminuição das angústias e do 

sofrimento que acompanham o processo de internação. 41 

Desde o nascimento, evidencia-se a importância do contexto familiar para a 

sobrevivência da criança, assim a família pode ser considerada a mais valiosa 

influência contextual no desenvolvimento humano, motivo este que deve ser 

respeitado pela enfermagem na assistência à criança hospitalizada.  

Para a criança, a família provê cuidados emocionais e físicos, ao mesmo 

tempo em que dirige o desenvolvimento da sua personalidade. 35 Para atender às 

necessidades de saúde da criança hospitalizada é preciso incluir à família, 

encorajando-a e apoiando-a no processo saúde-doença-cuidado. 

A família possui capacidades próprias que lhe permitem redimensionar os 

estressores ocasionados pela doença e, atingir novamente um “estado” em que 

consiga buscar novas metas para o seu bem-estar. Porém, podem ocorrer 

situações em que o processo de reestruturação de sua dinâmica seja dificultado e 

ela necessite de apoio e de intervenções para conseguir reorganizar suas forças e 

continuar a busca pela estabilidade. 17 Nesse momento, o cuidado de enfermagem 

deve ser centrado na família. 
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Cuidado de enfermagem centrado na família 

Anteriormente a descrição do cuidado de enfermagem centrado na família, 

faz-se necessário referenciar um pouco da história da abordagem dessa 

assistência no contexto de saúde. 

A perspectiva do cuidado à família não é nova, esse conceito não é um 

conceito novo, no entanto, alguns autores apontam que esta preocupação existe 

desde os tempos pré-históricos. 1  

Florence Nightingale 3, já demonstrava a importância do cuidado à família 

quando esta fornecia acomodações no hospital para as esposas e os filhos dos 

soldados internados. Essa enfermeira não chegou a desenvolver teorias para 

assistir a família mais conseguiu sensibilizar sobre a importância deste cuidado. 

Na história da humanidade, famílias proviam cuidados aos membros 

doentes no seu próprio domicílio. A origem da enfermagem deu-se nos lares, no 

contexto da família. 26

 A partir da Segunda Guerra Mundial, em função de políticas, movimentos 

acadêmicos na área da Medicina o interesse no cuidado a família foi disperso, as 

famílias foram esquecidas e excluídas dos cuidados aos seus membros doentes. 

O lugar de cuidar mudou do lar para o hospital, ocasionando ruptura na família e 

causando a fragmentação do cuidar e sua categorização como profissional e não-

profissional, afastando a família do membro doente. 26

A família era vista como um bem para o paciente, e poucas vezes sua 

presença era tolerada no ambiente hospitalar. Muitos obstáculos foram levantados 

para proibir a presença da família dentro do hospital como: problemas de infecção, 

dificuldades de realizar procedimentos, em controlar o repouso e a dieta das 

crianças, problemas com a alimentação dos pais, entre outros. 42
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Historicamente, a relação enfermeiro - família era superficial e as famílias, 

particularmente os pais, ocupavam uma posição inerte perante os profissionais de 

Saúde, favorecendo uma relação muitas vezes de conflitos. 36

A enfermagem, durante muitos anos, direcionou sua assistência às famílias 

apenas na orientação e como fonte de informação. As intervenções eram pouco 

efetivas porque a experiência e a vivência da família não eram consideradas 

importantes para assisti-lo. O enfermeiro estabelecia regras de como as famílias 

deviam sentir-se e agir quanto à hospitalização da criança. 36 O foco do cuidado do 

enfermeiro era o indivíduo, ficando a família em uma posição secundária. Os pais 

apropriavam-se do mundo hospitalar com medo, insegurança, sofrimento e 

desesperança, sentimentos estes que a enfermagem não considerava importantes 

para o tratamento da criança internada. 43  

Nesse contexto de assistência, os profissionais de Saúde não se 

preocupavam em assumir o tema família como seu, ou seja, o cuidado não era 

centrado na família. 38  

A assistência à família não é uma realidade em muitos hospitais mesmo 

atualmente; muitos enfermeiros sabem o valor do significado do cuidar da família, 

entretanto poucos o colocam em prática no seu dia-a-dia. Alguns fatores são 

citados pelos enfermeiros para a ausência desse cuidado como: falta de tempo, de 

conhecimento, de habilidades, sendo a prioridade os cuidados físicos à criança e 

os trabalhos administrativos. 36

 De 1910 -1930 inicia-se o preparo das enfermeiras de saúde pública para a 

prática com famílias, considerando que esse profissional não poderia prestar 

cuidados a um individuo ignorando o contexto familiar. 16
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No período de 1930 -1950 estudos descrevem a importância da relação 

família - paciente e da necessidade do enfermeiro em conhecer o papel da família 

no contexto do cuidado ao doente. 16

O estudo da família como unidade fortificaram-se nos anos de 1950 -1990 

nas áreas de ciências humanas como psicologia e antropologia e o interesse em 

avaliar a complexidade da família originou vários trabalhos científicos . 16

A assistência de enfermagem, cuja abordagem do cuidado centraliza-se na 

família, começou a adquirir forças recentemente, assim como o paradigma 

holístico da promoção de saúde. Somente a partir da década de 80, com a 

publicação do primeiro livro específico sobre o assunto, Friedman MM. Family 

Nursing: theory and assessment. 1981, os trabalhos científicos começaram a 

divulgar uma preocupação da Enfermagem em relação à família.  Em nossa 

época, vários estudos científicos movimentam-se no sentido de desenvolver 

teorias, no entanto ainda há necessidade da organização de trabalhos que 

expliquem os fenômenos centrais do cuidado da família e do desenvolvimento de 

teorias prescritivas capazes de guiar as ações e intervenções de enfermagem. 35 

Nessa década o interesse pela família é resgatado e diferentes estudos em 

várias áreas começam a ganhar forças. A família é reconhecida nas pesquisas 

como o principal alvo de serviços de saúde e torna-se o destaque do cuidado de 

enfermagem. Porém a abordagem centrada na família continua sendo a 

expressão de um ideal e não uma vivencia prática do enfermeiro. 35

Hoje, reconhecem-se os valores da permanência da família no hospital 

junto à criança e a importância de seu envolvimento no processo saúde - doença, 

contudo, o cuidado centrado na família está sendo uma conquista gradativa. 36
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A evolução na área da família ainda mostra poucos resultados na prática 

diária do trabalho hospitalar, pois apenas alguns profissionais a concebem como 

parte importante e essencial do seu cuidado. “Poucos enfermeiros pensam sobre 

o funcionamento da família, sobre a experiência da família na situação de doença 

e hospitalização e mesmo sobre o cuidado da família, apesar de estarem expostos 

rotineiramente às situações com famílias que enfrentam dificuldades, tanto em 

hospitais como em assistência domiciliar, e outros contextos de assistência.” 36 

No Brasil algumas mudanças no contexto social e político são destacados 

como importantes para o resgate da família do contexto da assistência: 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, criação do Programa de 

Saúde da Família, surgimento de vários cursos, especializações e residências em 

Saúde da Família e Terapia Familiar. 

Contudo, a família é um fenômeno complexo que demanda apoio, atenção 

e cuidados em tempos de dificuldade, como na doença e hospitalização. Nesses 

momentos difíceis, o enfermeiro deve possibilitar formas para superar a crise. O 

pensar do enfermeiro deve ser o “pensar família.” 36

Numa perspectiva sistêmica, a família funciona como uma unidade básica 

para os seus membros, o que leva a enfermagem a enfrentar um novo desafio: 

“cuidar de quem cuida”, o que, nessa abordagem, significa ir ao encontro da 

família onde ela se encontra, no hospital ou na comunidade. 23

Dentro de um contexto sistêmico, cuidar da família significa perceber que 

ela é composta por indivíduos que se integram entre si e com o ambiente onde 

vivem, buscando o equilíbrio por meio de retroalimentação. 36
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 Para assistir adequadamente a família das crianças hospitalizadas, as 

pesquisas demonstram que é preciso desenvolver e utilizar um caminhar 

específico, porque a família se caracteriza dentro de um contexto sistêmico, em 

que as relações interpessoais prevalecem, relações que podem assumir diferentes 

formatos em diferentes momentos do processo de doença e hospitalização. 44

 Tal situação tem constituído um desafio para a enfermagem, que precisa 

buscar, constantemente, novos conhecimentos para trabalhar com a família, já 

que a cultura, os estilos de vida, os valores, idéias, crenças e práticas se 

diferenciam de uma família para outra, afetando os comportamentos e o estado de 

saúde - doença. O profissional deve reconhecer que a saúde de cada membro da 

família influencia a vida familiar dos outros membros. 18 

É importante, também, o enfermeiro ter conhecimento e habilidade na 

avaliação e interpretação das necessidades das famílias, detectando problemas e 

elaborando um plano assistencial. 26

Contudo, a atenção à saúde da família não se deve limitar aos 

conhecimentos técnicos e científicos, porque para o cuidado da criança e de sua 

família dentro de um contexto sistêmico se faz necessária uma ação abrangente, 

única e especial. 43 

Os enfermeiros precisam de vontade, conhecimento e inteligência para 

trabalhar com as famílias e desenvolver habilidades de “pensar família”, refletindo 

acerca do cotidiano vivenciado pela família na doença e hospitalização da criança. 
18 Essa reflexão poderá criar a sensibilidade no enfermeiro, envolvendo a 

compreensão, o entendimento e a apreciação da vida familiar. 
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Entretanto, para que a família consiga estar junto da criança internada com 

menos angústia, preocupação e conflito, é necessário procurar soluções e 

alternativas que permitam um momento para a conversa e entendimento. 18  

O enfermeiro deve ver a família como um grande potencial inerente para a 

sua assistência. 18 Esse profissional precisa envolver a família em todo o processo 

terapêutico. 40 Outra forma de auxiliar a família pode ser o respeito à sua 

passividade. Faz-se necessário saber que famílias possuem capacidades e limites 

próprios, para cada momento vivenciado. Portanto, o respeito a tal fato é 

fundamental na interação enfermeiro - família. 17

A integração entre profissional de Saúde - família - criança hospitalizada é 

imprescindível, objetivando diminuir ou amenizar os sofrimentos físicos e 

psíquicos resultantes do processo de hospitalização, porque a família necessita de 

uma assistência voltada não apenas para os problemas fisiopatológicos, mas 

também para os biopsicossociais, espirituais e ambientais. 4,45 Os cuidados 

emocionais com a família são de extrema importância, pois esse sistema é a fonte 

de afeto, proteção e segurança a criança doente e em situação de hospitalização. 
46

O enfermeiro precisa identificar suas forças, necessidades, dificuldades e 

esforços para partilhar responsabilidades. 18 Quando compreende a importância 

da família, seu trabalho diário torna-se mais eficaz, prazeroso e enriquecedor. 46

O enfermeiro deve detectar e atender as necessidades da família de 

crianças internadas e seu trabalho deve ser em parceria, implantando as ações de 

cuidado e oferecendo a melhor assistência possível. 33  
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Acredito que, quando a criança se encontra hospitalizada, as ações de 

enfermagem devem incluir suas necessidades e também as de sua família, 

considerando suas vivências nas dimensões sociais, culturais e econômicas.  

Para a humanização do cuidado, essas ações passam pela convivência 

com a família, pelo compartilhar a experiência da criança doente e hospitalizada, 

principalmente, de encontrar alguém que possa ouvi-los atentamente, sem pressa 

e sem julgamentos.  

Os enfermeiros precisam aprofundar o entendimento da natureza das 

vivências da família para melhorar sua prática assistencial.  47 Assistir a família em 

um momento como a hospitalização da criança representa uma oportunidade 

única para o enfermeiro, cujo envolvimento será de grande valia na elaboração 

das intervenções e do cuidado. 

Já que, “Enfermagem é o diagnóstico e tratamento das respostas humanas a 

problemas de saúde reais ou potenciais”. Assim, devemos determinar as 

dificuldades pelas quais passam as famílias, identificar suas forças e relacioná-las 

ao lado de seus problemas potenciais ou reais. Contudo, “a enfermagem tem o 

compromisso e a obrigação de incluir as famílias nos cuidados de saúde”, porque 

o cuidado focalizado na família é parte fundamental e essencial do fazer e ser 

enfermeiro. 26 Ao enxergar a família dentro de um contexto sistêmico, ou seja, 

como unidade de cuidado, o enfermeiro poderá propor uma assistência que será 

de extrema ajuda ao doente e também à sua família. 19

O foco específico de investigação científica, envolvendo a família dentro de 

uma perspectiva sistêmica, encontra-se em desenvolvimento. Assim, penso que 

há espaço para acrescentar novos conhecimentos.  
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Pesquisas realizadas sobre a temática podem favorecer ações e 

intervenções inovadoras no âmbito hospitalar. Compreender a vivência da família 

no contexto hospitalar tem-se mostrado muito importante, quando trabalhamos 

com crianças internadas e buscamos prestar assistência de qualidade em 

Pediatria. 

Como enfermeira, participando diariamente da hospitalização da criança, 

tenho interesse em compreender a vivência familiar relativamente à doença e 

hospitalização da criança, porque a maneira como a família percebe esse 

momento pode ser diferente daquela observada pelos profissionais de 

enfermagem.  Creio que o dever desse profissional é empenhar-se, além da 

recuperação física da criança, proporcionando um cuidado centrado na família. 

Sendo assim, assistir a criança implica cuidar da família dentro de um contexto 

sistêmico, para então elaborar intervenções adequadas e centralizadas.  

A importância deste estudo reside na necessidade de compreender as 

experiências das famílias na doença e hospitalização da criança. Julgo que essa 

compreensão poderá permitir a busca de estratégias baseadas nas demandas 

reais sentidas e verbalizadas pelas famílias. 
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Sendo assim, o presente estudo tem como objetivos:  

 

 Compreender a vivência da família na doença e hospitalização da criança; 

 

 Identificar o que a vivencia da doença e hospitalização da criança provoca 

no sistema familiar;  

 

 Fornecer subsídios para implementar uma assistência de enfermagem 

centrada na família. 
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Escolha da Metodologia 

A escolha da metodologia para uma pesquisa pode ser considerada como 

uma estratégia  ou  um conjunto de decisões a respeito do seu design. A fim de 

ser bem definida, a metodologia deve vincular-se a uma perspectiva teórica, a 

crenças sobre um mundo social que pode ser estudado e avaliado e aos objetivos 

propostos no estudo. 48

Em virtude da necessidade de compreender a vivência da família na 

doença e hospitalização da criança, encontrei no Estudo Qualitativo Descritivo um 

referencial metodológico que me ofereceu estratégias e caminhos para concretizar 

os objetivos propostos.  

A pesquisa qualitativa é considerada, basicamente, descritiva. As 

descrições são tratadas interpretativamente. 49 O estudo qualitativo-descritivo 

constitui uma metodologia de pesquisa que descreve as características e 

vivências de determinado grupo ou população. Geralmente, é realizado por 

pesquisadores preocupados com a atuação prática.  50 

No método qualitativo, o caráter científico da pesquisa não é estabelecido 

por modelos, números e normas rígidas a serem seguidos, mas é o resultado de 

um processo que tem história. A ciência contém, em si, uma relatividade e o 

conhecimento é um processo construído, aproximado e nunca absoluto, nem total. 
51 Complementando, este tipo de pesquisa busca uma compreensão particular 

daquilo que se estuda, o foco de sua atenção está centrado no específico, no 

peculiar e individual. 49 
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“Sob o termo ‘pesquisa qualitativa’ queremos significar qualquer tipo de 

pesquisa que produza descobertas não encontradas através de procedimentos 

estatísticos ou outros modos de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a 

vida do indivíduo, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, 

assim como sobre funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos 

culturais e interações entre nações.” 52

 

“Pesquisa qualitativa é definida como o processo utilizado para dar sentido 

a dados que são representados por palavras ou figuras e não por números. O 

processo de pesquisa qualitativa inclui modos de conceitualizar, coletar, analisar e 

interpretar os dados.“ 53

A pesquisa qualitativa tem sido utilizada em diferentes trabalhos, com 

distintas abordagens. Para Polit 54 algumas características gerais do delineamento 

de pesquisa qualitativa, no entanto, tendem a ser aplicadas em todas as 

disciplinas ou trabalhos científicos, como: 

 Ser flexível e elástico, capaz de ajustar-se ao que está sendo aprendido 

durante a coleta de dados; 

 Envolver uma mistura de várias estratégias de coleta de dados; 

 Tender  a ser holístico, buscando a compreensão do todo; 

 Exigir que o pesquisador se envolva intensamente; 

 Exigir a análise contínua dos dados, formular estratégias subseqüentes  

para determinar quando o trabalho de campo está concluído. 

Nessa dimensão, a abordagem metodológica qualitativa permite incorporar 

o significado e a intencionalidade inerente aos atos nas relações sociais, tanto na 

sua origem como no processo de construção humana. 51
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A razão principal da escolha desta metodologia residiu no sentido de 

conseguir descrições detalhadas por parte dos participantes do estudo, visando  a 

compreender sua existência, o significado e as interpretações acerca da 

experiência vivenciada. 

 

Região do Inquérito 

 

O estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Internação Pediátrica de um 

hospital escola, filantrópico, campo de estágio para estudantes da área da Saúde, 

localizado no município de São Paulo.  

Essa unidade pediátrica atende crianças de três a dezesseis anos, com 

patologias clínicas diversas. Possui capacidade atual de trinta leitos, distribuídos 

entre especialidades como Oncologia, Nefrologia, Pneumologia e outras, sem 

distinção de grupo etário e tempo de internação.  

A assistência de saúde é prestada por enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, pediatras de diferentes especialidades, residentes de Medicina, uma 

nutricionista, uma assistente social e uma psicóloga. 

A equipe médica é constituída por especialistas e residentes. As visitas 

médicas às crianças hospitalizadas são realizadas geralmente no turno da manhã.  

 A equipe de enfermagem é composta por uma enfermeira por turno, 

totalizando quatro, com jornada de trabalho de trinta e seis horas semanais, sendo 

seis horas durante o dia e doze horas no período da noite.   
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Nessa equipe não possui técnicos de enfermagem. O número de auxiliares 

de enfermagem corresponde geralmente de quatro a seis funcionários por plantão. 

O turno  matutino permanece sempre com um número maior desses profissionais, 

devido a algumas rotinas e procedimentos que são realizados somente pela 

manhã. 

Em relação à planta física, a Unidade Pediátrica possui:  

 Posto de Enfermagem, logo na entrada, com uma divisória ao meio, 

apresentando:                                                                                                  
- De um lado: dois “balcões” com cadeiras e uma pequena estante com os 

prontuários das crianças hospitalizadas. Nesse local, são elaborados os 

receituários, as prescrições, pedidos de exames e outros procedimentos.                          

- Do outro lado, um balcão com cadeiras para a realização de funções 

administrativas da enfermeira, juntamente com uma mesa com telefone e 

computador para o uso do escriturário; 

 Uma sala de estudo, que geralmente é utilizada pelos médicos para a 

discussão dos casos atendidos dentro da Unidade Pediátrica ou para a 

realização de aulas expositivas. Também é ocupada para reuniões da 

equipe de enfermagem ou algum outro encontro que seja necessário 

realizar; 

 Uma sala de medicação, onde são armazenados os materiais de uso 

hospitalar da Unidade e onde, também, são preparadas as medicações 

para  administração nas crianças; 
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 Uma sala de procedimento que é utilizada para esse fim, pela equipe de 

enfermagem ou médica. Alguns procedimentos consistem em: passagem 

de cateter intratecal e troca de curativo de cateter central. A maioria dos 

procedimentos invasivos é realizada na beira do leito da criança; 

 Dez enfermarias: três destinadas à internação de crianças oncológicas, dois 

isolamentos e outras cinco para outras especialidades médicas. As crianças 

que compartilham o mesmo quarto dificilmente possuem o mesmo 

diagnóstico clínico, devido à diversidade de patologias atendidas e ao 

número limitado de vagas. Os quartos não possuem decoração infantil e 

seus móveis não são novos. Dessas enfermarias apenas três possuem 

banheiros, sendo dois quartos e um isolamento. Todos os outros pacientes 

precisam utilizar os dois banheiros localizados no corredor da Unidade;  

 Uma pequena sala de aula, com cadeiras, uma mesa e um armário com 

livros didáticos e materiais escolares. Esse local está destinado às   

crianças que não podem freqüentar as escolas no período de internação. 

As aulas são administradas das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, 

por uma professora contratada pela rede estadual de Educação. A atividade 

realizada por essa educadora diferencia-se para cada criança, sendo a 

mais utilizada o desenho. Quando a condição clínica permite, a criança 

permanece na sala de aula pelo tempo que desejar ou as atividades são 

realizadas em seu próprio leito. A participação das crianças nas atividades 

é voluntária. Os desenhos feitos por elas são fixados na cabeceira da sua  

cama ou colocados na parede da sala de aula, quando a criança solicita. A 

educadora também é responsável pela organização de festas nas datas 

comemorativas, como carnaval, festa junina, dia das crianças, sendo a 

participação da criança espontânea; 
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 O parquinho está localizado no mesmo andar, em um pátio interligado à 

Unidade Pediátrica. Possui alguns brinquedos como: cavalinho de plástico 

para ser montado, um escorregador, uma casinha grande de plástico, 

triciclos, mesas, cadeiras, carrinhos, bolas e outros.  Há pinturas coloridas 

no chão e nas paredes. Permanece aberto para uso até às 22h e 30 min e 

fechado das 12 às 13 h no horário do almoço. Todos os brinquedos se 

originaram de doações. Não está prevista na Unidade nenhuma rotina em 

relação à manutenção e higienização desses brinquedos. As crianças 

podem permanecer no parquinho, juntamente com seus responsáveis, o 

tempo que desejarem, precisando retornar ao quarto para a realização de 

procedimentos, refeições, exames, entre outros; 

 A brinquedoteca é um local pequeno reservado para as crianças 

hospitalizadas e seus responsáveis. Permanece aberta para uso das 13h 

às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com a supervisão e 

acompanhamento dos/as voluntários/as. Contém vários brinquedos 

contemplando diferentes faixas etárias, uma televisão com vídeo, uma 

estante com livros, mesas, cadeiras e um computador que não está em 

uso. Todos os brinquedos ficam expostos em estantes, mas nem sempre 

ao alcance das crianças. Nenhum protocolo é utilizado para a manutenção 

e assepsia dos brinquedos;   

 Um banheiro para os funcionários e um banheiro para os pais, 

separadamente, localizados no corredor da Unidade; 

As crianças internadas podem ser acompanhadas pelos pais ou pessoas 

responsáveis que os substituam. Para esses acompanhantes, o hospital 

disponibiliza poltronas reclináveis, porém em número insuficiente, sendo 

completadas com cadeiras. Oferece um pequeno “armário” que permanece ao 

lado do leito para guardar objetos pessoais e utensílios dos pais e da criança.  
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São três as refeições oferecidas aos acompanhantes no refeitório situado fora da 

unidade pediátrica.  

As trocas de acompanhantes são realizadas em horários pré-estabelecidos 

pela instituição hospitalar e, quando a família se encontra impossibilitada 

financeiramente, é avaliada pela assistente social. Em situações especiais e a 

critério da equipe de Saúde, a criança pode permanecer desacompanhada por 

períodos determinados ou durante a internação. 

Não existe nenhuma atividade programada para os familiares dentro da 

Unidade Pediátrica, exceto uma reunião realizada às terças-feiras no período da 

manhã, com o objetivo de esclarecer os regulamentos da Instituição, tirar dúvidas 

e conversar com determinados pais. Os profissionais de Saúde que participam 

dessa reunião são: a enfermeira, a assistente social, e, quando solicitada, a 

psicóloga.  

Na Unidade Pediátrica, destacam-se duas atividades dirigidas aos 

pacientes infantis:  a visita quinzenal de animais, fornecidos por um pet shop para 

permanecer com as crianças em seus leitos, por alguns minutos e a presença 

diária dos Doutores da Alegria, das 18h e 30 min às 20 h.  

 

Sujeitos Participantes 

 

Ao iniciar a coleta de dados, tendo como foco do estudo a vivência da 

família na doença e hospitalização da criança, pretendia entrevistar mais de um 

membro adulto pertencente ao sistema familiar. Não foi possível concretizar minha 

intenção, pois, durante a hospitalização da criança,  somente uma unidade da 

família pode permanecer acompanhando-a por tempo integral.  
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O horário de visita que poderia ser utilizado para entrevistar outros 

subsistemas era curto e consistia no momento  em que o familiar dedicava 

exclusivamente à criança e ao membro responsável pelo cuidado da criança 

hospitalizada.   

Desse modo, não foi possível ter acesso a mais de um subsistema da 

família para a coleta de dados. O foco deste estudo foi mantido por meio da 

vivência do subsistema formado pelo familiar responsável pelo cuidado e a criança 

internada, visualizando a família dentro de um contexto sistêmico.  

Utilizei algumas estratégias para selecionar os participantes desta pesquisa:  

 Unidade da família responsável pelo cuidado durante a internada da criança 

na Unidade Pediátrica que estivessem vivenciando a doença e 

hospitalização da criança; 

 Crianças hospitalizadas de ambos os sexos portadoras de qualquer 

diagnóstico clínico; 

 Unidade da família que aceitassem participar da pesquisa e permitissem a 

participação da criança.  

 Crianças pré-escolares de três a seis anos de idade que não estivessem 

em grave estado de saúde, que conseguissem  interagir com as pessoas e 

com o meio ambiente estando, assim, em condições de brincar; 

O tempo de hospitalização da criança não foi considerado como critério de 

exclusão.  

Quando iniciei a escolha das famílias, não determinei o número de 

internação da criança como critério de seleção.  

 



 36

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Dos participantes, sete famílias vivenciavam a situação de doença da 

criança há algum tempo e com várias internações hospitalares, e três famílias 

situavam-se no inicio da doença e na primeira hospitalização da criança. Nessa 

dissertação, optei por estudar somente as famílias em que a doença da criança 

estava presente há algum tempo e com várias internações hospitalares por 

considerar que estes estariam experienciando situações semelhantes facilitando o 

agrupamento e a análise dos dados obtidos. 

A partir dessa seleção, os participantes foram: sete famílias formadas por 

cinco mães, um pai, uma avó e a criança hospitalizada na Unidade Pediátrica 

acima referida.  Nesta pesquisa, denominei as famílias com nomes de cores, e às 

crianças dei o nome de personagens da Turma da Mônica. É importante e 

fundamental permitir que o subsistema defina quem faz parte do seu sistema 

familiar. Para Ângelo, 16 cada família precisa ter a oportunidade de ser família.  

Descreverei a seguir as famílias participantes desse estudo:  

Família Laranja 

Procedente de São Paulo (capital), composta pelo pai, mãe e três filhos. O 

pai tem 40 anos, ensino fundamental incompleto, gerente de uma churrascaria. 

Trabalha das 18 horas até às 6 horas da manhã e por isso, segundo a mãe, não 

ajuda muito no cuidado com os filhos. A mãe, principal unidade de cuidado da 

criança doente, tem 36 anos; ensino fundamental incompleto; diarista, mas não 

trabalha desde o início da doença do filho. Natural de Recife, bem como o pai. 

Casados. Católicos. Mudaram-se para São Paulo devido à oferta de emprego. 

Possuem três filhos: dois saudáveis, um menino e uma menina com idade de nove 

anos e um ano, respectivamente, e um filho, Franjinha, de três anos de idade,  

sem escolaridade, com diagnóstico de mal asmático, iniciado com um ano e meio 

de vida.  Já passou por várias internações, sendo a atual por cansaço e dispnéia. 

Participou da coleta de dados o subsistema  formado por mãe-filho. 
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Família Rosa 

Procedente de São Paulo (capital), composta por cinco pessoas (mãe e 

quatro filhos). Mãe tem 36 anos, ensino fundamental incompleto, do lar, faz tricô 

em casa e no hospital para vender. Principal responsável pelo cuidado da filha 

doente, faz um caderninho com toda a história da doença, o tratamento, exames e 

a rotina diária da criança. Separada. Católica. Possui quatro filhos, ficando o mais 

velho, de catorze anos, responsável pelos irmãos, quando a mãe está no hospital 

com a criança doente, um filho de dez  e outro de oito anos, todos saudáveis e 

estudantes e uma única filha, Rosinha, tem seis anos e quatro meses de idade, 

com diagnóstico, há um ano e meio, de neoplasia maligna dos órgãos urinários, 

precisando interromper os estudos da pré-escola devido a várias internações, 

sendo a atual por febre e neutropenia. O pai da criança tem 38 anos, ensino 

fundamental incompleto, segundo a mãe, não ajuda financeiramente a família, não 

assiste os filhos e está proibido de visitar a criança doente no hospital, devido a 

brigas e confusões. Participou da coleta de dados o subsistema  formado por mãe-

filha. 

Família Lilás 

Procedente de São Paulo (capital), composta por sete pessoas (Avó 

paterna, cinco filhos e o neto, Chico Bento) e um cachorro. A avó paterna tem 65 

anos, viúva, evangélica, aposentada, principal responsável pelo cuidado a criança 

doente. Tem quatro filhos casados, saudáveis, três residem no Maranhão e uma 

em São Paulo, motivo de sua mudança para este Estado. Tem uma filha solteira 

com diagnóstico de Síndrome de Down. O pai do Chico Bento, tem 32 anos, 

casado, ensino fundamental completo, pedreiro, evangélico, não tem filhos no 

casamento atual. Não participa do cuidado direto com a criança doente, auxilia 

financeiramente. Segundo relato da avó, ele tinha dúvidas sobre a paternidade.  
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O neto, Chico Bento, de seis anos de idade com diagnóstico de mal asmático 

desde bebê,  passou por várias internações, sendo a atual  motivada por 

pneumonia, febre, broncoespasmo e derrame pleural laminar. A avó paterna está 

tentando legalizar, na Justiça, a guarda do neto. A mãe da criança é prostituta, 

usuária de drogas, residente no Maranhão, abandonou o filho com alguns meses 

de vida na porta da casa da avó paterna e nunca mais teve contato com a criança. 

Participou da coleta de dados o subsistema  formado pela avó-neto. 

Família Branca  

Procedente de São Paulo (capital), composta por quatro pessoas. O pai tem 

23 anos de idade, ensino fundamental completo, motorista, e, segundo relato da 

mãe, não ajuda no cuidado com a criança doente, visita pouco a criança, quando 

está hospitalizada e culpa a mãe pela doença da filha. Mãe tem 22 anos de idade, 

ensino fundamental completo, do lar. Casados. Católicos. Possuem duas filhas: a 

mais nova de um ano e dois meses, saudável, que recebe os cuidados da avó 

materna, quando a mãe precisa permanecer no hospital com a filha, Magali, de 

quatro anos de idade, portadora de leucemia linfóide diagnosticada há um ano e 

meio. Faz quimioterapia e já esteve várias vezes internada, sendo a atual por 

febre, diarréia, vômito e resfriado. Participou da coleta de dados o subsistema  

formado por mãe-filha. 

Família Amarela  

Procedente de Guarulhos – São Paulo, composta por cinco pessoas. Pai 

tem 40 anos de idade, ensino médio completo, comprador. Mãe tem 38 anos de 

idade, ensino médio completo, do lar. Possuem um caderninho com anotações de 

toda a história da doença, o tratamento, os exames e a rotina diária do filho 

doente. Relata que é ruim perceber que as folhas do caderno estão terminando e 

que precisa começar outro. “Gostaria de não precisar escrever mais, de não 

precisar comprar outro caderninho”.  Evangélicos. Casados. Possuem três filhos:  
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um de treze, um de doze anos de idade, saudáveis, estudantes, recebem os 

cuidados da tia materna e do pai, quando a mãe permanece no hospital com o 

outro filho, Cebolinha, de quatro anos, com diagnóstico de Síndrome Nefrótica 

descompensada com derrame pleural desde os dois anos. Várias internações 

hospitalares, sendo a atual por anasarca, desconforto respiratório e tosse. 

Apresenta gagueira há um mês. A família recebe visitas do pastor no hospital. 

Participou da coleta de dados o subsistema formado por mãe-filho. 

Família Verde  

Procedente de São Paulo (capital), composta por quatro pessoas. Mãe tem 

32 anos, abandonou o trabalho para cuidar da criança doente. Católica. Separada. 

Possuem três filhos vivos. O primeiro faleceu com meses de vida, devido a 

Fibrose Cística. Os gêmeos têm oito anos de idade, estudantes, saudáveis. Os 

meninos ficam aos cuidados da avó materna, quando a mãe permanece no 

hospital com a criança, Mônica, de seis anos e onze meses, portadora de Fibrose 

Cística, diagnosticada desde os dois meses de vida. A avó materna cuidou da 

Mônica durante um ano, período em que a mãe residiu no Rio de Janeiro com os 

outros filhos.  Mônica já esteve várias vezes internada, sendo a atual por tosse, 

edema e dispnéia. Nascida prematura fez colostomia com um mês de vida. Não se 

desenvolve bem na escola. Tem um cachorro e um gato na casa da avó materna. 

O pai tem 38 anos, comerciante, ajuda financeiramente, mas, segundo relato da 

mãe, visita pouco os filhos. Participou da coleta de dados o subsistema  formado 

por mãe-filha. 

Família Vermelha 

Procedente de São Paulo (capital), composta por cinco pessoas. Pai tem 49 

anos, ensino fundamental incompleto, motorista, divorciado. Tem duas filhas 

maiores de idade do primeiro casamento, sendo uma advogada.  
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Do segundo casamento, tem dois filhos, sendo uma menina de seis anos de 

idade, estudante, saudável e um menino, Cascão. Moravam juntos, porém sua 

esposa faleceu em um acidente de carro, quando a criança, Cascão  tinha um ano 

e meio de idade. Após o falecimento da mãe, Cascão, foi morar com a avó 

materna, 50 anos de idade, devido ao horário de trabalho do pai. Nessa casa 

residem seis pessoas: os avós maternos, uma tia, um tio e o Cascão com a irmã. 

Cascão chama a tia materna de mãe, sendo esta quem cuida dele quando está no 

domicilio. O pai está sempre presente na casa da criança e durante a 

hospitalização.  Cascão tem cinco anos de idade, tendo sido diagnosticado 

Síndrome Nefrótica desde os dois anos de idade. Estudante do jardim primário, 

com várias internações, sendo a atual por infecção do trato respiratório, tosse, 

febre e ascite. Participou da coleta de dados o subsistema  formado por pai-filho. 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o número de sujeitos foi 

determinado pela qualidade do conteúdo analisado e não por seu quantitativo. 

 

Procedimentos Éticos 

Atendendo às exigências da Resolução 196/96 que normaliza as pesquisas 

com seres humanos, este projeto foi apresentado e aprovado pela Coordenação 

de Enfermagem da Instituição Hospitalar a qual responde pelas pesquisas 

realizadas por enfermeiros. Após o cumprimento dessa etapa, o projeto foi 

encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

Hospitalar, local de coleta de dados (Anexo A) conforme determinação do Sistema 

Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP). Ao término da aprovação do Comitê acima referido, o projeto foi 

protocolado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos (UNG). 
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O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) dos indivíduos ou 

grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência 

à participação na pesquisa. 55

Diante disso, os familiares foram esclarecidos de forma clara em relação 

aos objetivos da pesquisa e a sua participação. Pedia-lhes o consentimento para 

usar os dados coletados e as imagens filmadas, deixando evidente que sua 

participação seria espontânea e que a criança seria convidada, e não obrigada,  a 

participar da sessão de brinquedo terapêutico dramático. (A recusa de 

participação não ocasionaria nenhum prejuízo para o tratamento e hospitalização 

da criança). 

Nenhuma das famílias se  recusou a participar. Todos mostraram interesse 

e entusiasmo. Vale uma ressalva: a Mônica foi ao meu encontro no corredor da 

Unidade Pediátrica, assim que cheguei, querendo brincar comigo, pediu que eu 

fosse falar com a sua mãe, segurando na minha mão e levando-me até o quarto. 

Conversei com a mãe e, como estava dentro dos critérios determinados neste 

estudo, realizei a coleta de dados. 

 

 
Coleta de Dados 

Os dados foram coletados nos períodos de agosto a setembro de 2006. 

Antes de iniciar a coleta de dados na Unidade Pediátrica, apresentei-me e 

conversei com a enfermeira responsável  pelo plantão da tarde, período em que 

seria realizada a pesquisa. Na ocasião, expliquei meus objetivos, como seria 

realizada a coleta de dados e quais instrumentos seriam utilizados para atingir os 
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A escolha do período vespertino foi motivada pelos seguintes fatores: 

 Menor freqüência de procedimentos e rotinas hospitalares como o banho, 

saída para realização de exames externos entre outros; 

  Por serem as visitas médicas geralmente realizadas no período matutino e 

principalmente; 

 Por ser o horário de visitas familiares, fator indispensável para conhecer, 

dentro de uma perspectiva sistêmica, os outros subsistemas da família, que 

interagiam e permaneciam próximos das crianças hospitalizadas, além  do 

familiar responsável pelo cuidado. 

Dessa forma, procurou-se garantir o mínimo possível de interrupções  

durante a coleta de dados com os subsistemas pesquisados.  

Antes do início da coleta de dados, foi solicitada à enfermeira uma sala 

onde fossem realizadas as sessões de brinquedo terapêutico dramático (B.T.D.) e 

a entrevista semi-estruturada, estratégias estas utilizadas para a coleta de dados. 

Como a sala da brinquedoteca estava fora de uso, devido a problemas na 

manutenção hidráulica, foi-nos cedida  para essa finalidade. 

Realizamos, somente, dois testes-piloto e uma coleta de dados com  a 

Família Lilás nesse local, pois a brinquedoteca voltou a funcionar quatro dias 

depois. Assim, a coleta de dados foi feita em locais diversos, obedecendo à 

escolha dos participantes da pesquisa: no próprio quarto da criança sobre a cama 

ou outro local, no parquinho da Unidade Pediátrica e no quarto de isolamento, 

quando desocupado.  
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O quarto da criança não era um ambiente silencioso e o mais adequado 

para a realização da coleta de dados, devido ao fluxo de familiares, profissionais 

da Saúde, estudantes, voluntários/as e outros. Apesar disso, a escolha do local foi 

respeitada e percebi que o familiar e a criança hospitalizada permaneciam mais 

seguros e tranqüilos por estarem próximos um do outro. Contudo, as sessões de 

B.T.D. e a entrevista semi-estruturada foram sempre efetuadas no local escolhido 

pela família, conforme a disponibilidade da área física da Unidade Pediátrica ou 

pela condição clínica que impossibilitava a criança de sair do leito.  

Assim que chegava à Unidade, conversava com a enfermeira e ela relatava 

um pouco sobre cada paciente internado e eu verificava quais estavam dentro dos 

critérios de inclusão, citados anteriormente.  

Escolhia, aleatoriamente, uma família e, pelo prontuário, conhecia  o início 

e a evolução da doença e o tratamento clínico recebido. Interava-me um pouco 

sobre a constituição familiar como: nome do pai, da mãe, idade, número de filhos, 

local em que residiam. Após leitura do prontuário,  seguia até o quarto da criança 

hospitalizada e conversava com o familiar responsável. Esclarecia quem eu era, 

quais os objetivos e finalidades da pesquisa e quais estratégias seriam utilizadas 

para a realização da coleta de dados. 

Ao realizar a coleta de dados, no momento em que conversava e 

conhecia a família e durante toda a permanência com essas pessoas, procurei 

utilizar algumas técnicas de comunicação.  Entre elas, posso citar: a validação, 

quando repetia a mensagem falada pela família e sumarizava o seu conteúdo; a 

clarificação pela qual questionava a família para que se expressasse de forma 

mais explícita; e a expressão em que  respeitava o silêncio, ouvindo atentamente 

e com aceitação, repetindo comentários feitos ou a última palavra dita, e, 

principalmente, estimulando a expressão de sentimentos subjacentes.  
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Essas técnicas foram utilizadas com a expectativa de atingir os objetivos 

propostos, facilitando a comunicação e a interação entre o pesquisador e o 

participante do estudo.  Essas técnicas de comunicação são descritas no trabalho 

de Stefanelli. 56

Anterior e posteriormente à realização da coleta de dados, eu observava, 

o comportamento da unidade familiar que cuida da criança quanto aos diálogos 

com a criança e com as outras famílias compartilhadoras do mesmo quarto, 

quanto aos profissionais da Saúde e aos procedimentos realizados. Presenciava 

em alguns momentos, quando possível, a alimentação, higiene, exame físico, ou 

seja, como o membro cuidador se manifestava perante a hospitalização da 

criança. Essas observações eram anotadas e transcritas em um diário de campo, 

após o término da coleta de dados, se possível no mesmo dia, no balcão do posto 

de enfermagem. Essas anotações não constituíram estratégias de coleta de dados 

e não serão analisadas neste estudo, tendo servido como ferramentas para eu 

conhecer melhor o contexto familiar dos sujeitos participantes.   

Um exemplo dessas anotações: A mãe perguntou à cunhada que fora 

visitar o Cebolinha: “Será que a gente fez algo errado para merecer isso? A gente 

fica pensando onde errei? O que fiz? Será que a culpa é minha?” (Família 

Amarela).  

 Antes da  coleta de dados, os instrumentos foram submetidos a dois pré-

testes para confirmar-lhes a eficácia. Os pré-testes foram acompanhados pela 

orientadora do projeto. Ao término, foi possível discutir e fazer revisão sobre os 

seguintes aspectos: ambiente físico, barulhos, interrupções médicas, a escolha 

dos sujeitos participantes, a técnica de aplicação da sessão de brinquedo 

terapêutico dramático e a pergunta norteadora da entrevista semi-estruturada. 

Após essa discussão e reestruturação, deu-se início à coleta de dados 

propriamente dita. 



 45

 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

As estratégias de coleta de dados desta pesquisa foram constituídas por: 

sessão de brinquedo terapêutico dramático e  entrevista semi-estruturada.  

Sessão de  brinquedo terapêutico dramático 

A sessão de brinquedo terapêutico dramático foi filmada com o sistema 

familiar representado pelo membro responsável pelo cuidado e a criança 

hospitalizada, e posteriormente, transcrita na íntegra, para a análise dos dados 

coletados. Todas as crianças autorizaram, verbalmente, a presença do membro 

adulto durante a sessão com brinquedo terapêutico dramático. 

Nesta pesquisa, utilizou-se a sessão supracitada  com o objetivo de facilitar 

à família, sempre considerada dentro de abordagem sistêmica, a manifestação de 

seus sentimentos, pensamentos, necessidades e significados, buscando 

compreender as relações existentes e o seu vivenciar no processo de doença e 

hospitalização da criança.  

Essa estratégia favoreceu-me a interação com a família pesquisada, nossa 

comunicação e empatia, auxiliando na formação do rapport pesquisador-

pesquisado. Foi benéfica, também, como uma oportunidade de os participantes  

dar e  receber explicações sobre situações vivenciadas. Foi possível perceber que 

os familiares  se sentiam mais seguros e comunicativos durante a entrevista semi-

estruturada, realizada depois da  sessão de brinquedo terapêutico dramático.  

Devido à escolha desta estratégia para a realização da coleta de dados, 

considero importante descrever um pouco o brincar, o brinquedo e o brinquedo 

terapêutico, como se segue:  

Brincar, segundo o dicionário da Língua Portuguesa, é descrito como: 

“divertir-se infantilmente, entreter-se em jogos de criança; divertir-se, recrear-se,  
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entreter-se, distrair-se, folgar, ocupar-se.” 14 Embora seja atributo do brinquedo, 

brincar é muito mais do que tudo isso: é uma necessidade da infância. 57

O brincar torna-se essencial para o desenvolvimento infantil, pois é na 

brincadeira que a criança interage e cria vínculos com outras pessoas e com o 

meio ambiente. A palavra brincar deriva da palavra brinco, que vem do latim 

vinculo, que significa fazer laços, ligar-se. 58  

O brincar é a primeira atividade normal da mente da criança. 59  No brincar, 

o indivíduo manifesta sua criatividade, por meio de sucessivas idéias e 

pensamentos, podendo utilizar sua personalidade integral à medida que constrói 

seu próprio self. 60  

Brincar, origem de todas as atividades sociocriativoculturais, consiste num 

espaço potencial entre a realidade interna e a externa, definida como zona 

intermediária, entre a subjetividade e a percepção objetiva da realidade. Assim a 

criança traz, para dentro da brincadeira, objetos ou fenômenos da realidade 

externa, usados  a serviço da realidade interna ou pessoal. 60

Brincar é essencial ao desenvolvimento, porque cria uma zona de 

desenvolvimento proximal. A criança age além do comportamento habitual de sua 

idade, aprendendo a lidar com uma esfera cognitiva, ao invés de visual externa, 

desenvolvendo assim, o pensamento abstrato em função da criação de uma 

situação imaginária. 61 

O brincar é universal e próprio do estado de saúde, podendo ser aplicado na 

comunicação consigo mesmo e com os outros, por meio de experiências de 

confiabilidade, inicialmente com a mãe e, depois, com outros pares, inclusive com 

profissionais da Saúde. 60 Este brincar permeia toda a infância e leva a criança a 

vivenciar situações prazerosas, bem como a elaborar situações difíceis e 

desagradáveis como a dor, o medo e a hospitalização. Sendo assim, não deve ser 
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interrompido, quando a criança adoece ou é hospitalizada. 62

O brinquedo tem como funções exercer uma atividade, enriquecer a 

percepção da criança, permitir o conhecimento do ambiente que a cerca, 

despertar interesse e enriquecer a imaginação, satisfazer necessidades afetivas, 

e, principalmente,  brincar. 63

Por meio do brinquedo, a criança expressa sentimentos, conceitos e 

pensamentos negativos e positivos, auxiliando na redução das angústias geradas 

por vivências atípicas, como é o processo de doença e hospitalização.  

Inconscientemente, a criança faz “críticas” ao meio e às relações familiares. 63 

Para Jerusalinsky 64 o brincar das crianças denuncia - como uma produção do 

inconsciente – a verdade familiar e a verdade social. Segundo Freud 59 “O brincar 

é o cenário no qual a criança apropria-se dos significantes que a marcaram”. O 

brincar transforma em ativo o que se sofreu passivamente. 

Por isso, o brinquedo constitui uma estratégia de coletas de dados nas 

pesquisa no estudo da família e da criança hospitalizada, na forma de brinquedo 

terapêutico em que poderão  ser estabelecidas metas de assistência de 

enfermagem. 65

Melanie Klein, 66  uma das pioneiras na utilização da terapia pelo brinquedo, 

explica que a criança na idade pré-escolar não possui recursos de comunicação 

verbal suficientes para expressar todos os seus sentimentos, fantasias, desejos e 

experiências vividas, tornando o brinquedo  seu meio de expressão por 

excelência. 

O brinquedo terapêutico consiste num brinquedo estruturado,  sendo uma 

de suas funções a dramatização de papéis ou de conflitos, conduzindo a uma 

diminuição de ansiedades por catarse. (Catarse  significa  alívio ou  purificação  do  
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indivíduo). Essa dramatização, além de possibilitar o diagnóstico de um conflito 

que a criança esteja experimentando, é curativa, pois funciona como uma “válvula 

de escape.” 57  

Existem três tipos de brinquedos terapêuticos: 

 O brinquedo terapêutico dramático que permite a descarga emocional da 

criança, podendo auxiliar os enfermeiros a identificar-lhe os  sentimentos 

diante da doença, da hospitalização, da equipe de Saúde e nas relações 

familiares; 

 O brinquedo instrucional que visa a preparar a criança para procedimentos 

a que será submetida e  

 O capacitador de funções fisiológicas cujo objetivo, como o nome indica, é 

potencializar o uso das funções fisiológicas da criança, de acordo com sua 

condição. 67 

A coleta de dados utilizando sessão de brinquedo terapêutico com criança 

hospitalizada foi descrita em alguns trabalhos científicos. 68, 69, 70, 71, 72 Na área de 

Enfermagem, somente um único trabalho utilizou o brinquedo terapêutico 

dramático com a criança e sua família, sendo julgado de grande valor científico. 65 

Desse modo, considero a sessão de brinquedo terapêutico dramático estratégia 

da coleta de dados deste  estudo,  fonte valiosa para conhecer as experiências 

vividas pelas famílias.   

O uso do brinquedo pelo adulto com a criança baseou-se nas formulações 

de Huizinga. 73  Para  o Autor, a civilização humana surge e desenvolve-se no jogo 

e pelo jogo. Este é  visto como um fenômeno cultural, cuja existência antecede a 

sociedade humana e a socialização, uma vez que, tais quais os homens, os 

animais brincam sem serem ensinados. No  brincar dos  animais  estão  presentes  
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todos os elementos primordiais do jogo humano, ou seja, o convite para participar 

da brincadeira, com ritos de atitudes e gestos, o respeito às regras que proíbem 

machucar o outro, o “fazer de conta” e a expressão de prazer e divertimento. 

O significado do jogo na cultura chinesa deriva da expressão da palavra 

wan, na qual predomina a idéia de jogo infantil, mas cujo âmbito semântico 

compreende “estar ocupado, ter prazer com alguma coisa, entreter-se, recalcitrar, 

dizer piadas, fazer troça”. Outras definições são: manejar, examinar, farejar, dispor 

pequenos ornamentos e apreciar o luar. Portanto, essas definições fornecem a 

idéia de lidar com uma diversão, de se entregar despreocupadamente a uma 

“atividade lúdica.” 73

Voltando a analisar o brincar, essa ação é considerada muito importante 

para a comunicação e para a assistência de enfermagem em Pediatria, no cuidado 

com a criança e sua família, porém, infelizmente, muitas vezes o enfermeiro não 

valoriza o brinquedo e/ou ignora-o. Algumas justificativas são fornecidas por esse 

profissional como a falta de tempo e o número reduzido de funcionários. O brincar, 

a atenção e as explicações que seriam direcionadas às crianças e sua família para 

que pudessem encarar a doença e a hospitalização da melhor forma possível, 

ficam relegadas ao segundo plano. O enfermeiro precisa ver o brincar como uma 

das principais necessidades da criança que lhe podemos suprir durante a 

internação. 74  

A assistência de enfermagem à população infantil deve-se ultrapassar os 

cuidados físicos e considerar as necessidades emocionais, sociais e de 

desenvolvimento utilizando técnicas adequadas de comunicação e 

relacionamento, entre as quais se destaca o brinquedo, ou seja, a situação de 

brincar. No ambiente hospitalar, o brincar precisa ser valorizado tanto quanto a 

higiene, a alimentação, a medicação ou o curativo. 57
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O brinquedo terapêutico é importante, essencial e indispensável para o 

enfermeiro assistir holisticamente à criança e a sua família dentro do contexto 

hospitalar. 75

Com base nas exposições acima, acredito ter escolhido um instrumento 

adequado para a coleta de dados nesta pesquisa.  

Para a realização da sessão de brinquedo terapêutico dramático foram 

utilizados os seguintes materiais: 

 Figuras representativas da família: um boneco - bebê, boneco - menino, 

boneca - menina, boneco - pai, boneca - mãe, boneca - avó e boneco - avô; 

 Figuras representativas dos profissionais de Saúde: uma mulher e um 

homem  ambos vestidos de branco; 

 Figuras representativas de animais: um cachorro e um gato; 

 Objetos domésticos: panelas pequenas, talheres, copos, telefone celular, 

computador, vassoura; 

 Transporte: um carro comum, carro de polícia e carro de ambulância; 

 Material escolar: lápis coloridos e papel, 

 Objetos representativos do meio hospitalar: mesa de consultório médico 

com duas cadeiras, maca (cama), seringa, agulha, scalp, garrote, ampola e 

frasco de soro fisiológico, termômetro, luvas de procedimento, esparadrapo, 

chapéu com uma cruz vermelha, máscara, kit de curativo, lupa, óculos, 

balança com medidor de estatura, equipo, martelo, otoscópio, faixa de 

curativo, estetoscópio, gaze, inalador. 

 



 51

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Os materiais listados foram sugeridos por Junker e Green, 76 tendo sido já 

adotados em outros estudos e pesquisas sobre esta temática 68, 65, 70, 72.  

Neste estudo, utilizou-se o material acima descrito, acrescentando somente 

um brinquedo: uma casa, que pode ser aberta e seu interior visualizado. Os 

brinquedos foram variados na tentativa de possibilitar ao subsistema familiar criar 

situações domésticas e hospitalares. Todo o material usado na sessão de 

brinquedo terapêutico dramático consta da fotografia anexa (Anexo C). Esse 

material foi fornecido pelo próprio pesquisador.  

Nas pesquisas que empregaram a sessão de brinquedo terapêutico para 

coletar os dados, os autores 68, 65, 70, 72 seguiram os princípios básicos descritos 

por Erickson 77 que demonstram a forma de aplicação e os passos (que adaptei), 

conforme se segue: 

 Convite aos participantes da pesquisa para brincar; 

 Escolha e autorização verbal da criança quanto à participação do familiar 

adulto; 

 Informação sobre a duração da sessão e sobre a necessidade da 

devolução posterior do brinquedo; 

 Apresentação do material sem nomear ou identificar, exceto quando 

questionado pelos participantes da pesquisa; 

 Filmagem da sessão de brinquedo terapêutico dramático; 

 Atuação não-diretiva: não sugerindo quais brinquedos a família deveria 

pegar, nem como deveriam brincar, além de não explicar seus 

comportamentos. Auxiliava no manuseio de alguns materiais e participava 

de alguma atividade na brincadeira, quando solicitada;  
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 Permiti que a sessão de B.T.D.  transcorresse com inteira liberdade.  

 Nesse momento da coleta de dados, foram registradas as relações e 

interações familiar, suas emoções, sentimentos, expressão verbal e não-verbal, a 

fim de compreender a vivência da família na doença e hospitalização da criança.  

Durante a realização da sessão de B.T.D. com o subsistema mãe-filha na 

Família Verde, a mãe sugeriu que o boneco fosse a criança doente e que aquela 

brincadeira representasse o que a criança estava vivenciando. Em algum 

momento da sessão de brinquedo terapêutico dramático, todas as famílias 

participantes relacionaram a brincadeira com a realidade vivenciada pelo sistema 

familiar.  

O membro cuidador da criança na família, sujeitos desta pesquisa, após a 

finalização da sessão descrita anteriormente, tentaram explicar-me o 

comportamento verbal e não-verbal da criança.  

A sessão de B.T.D. com a Família Amarela precisou ser interrompida, 

porque Cebolinha perdeu o acesso venoso e ficou extremamente nervoso, agitado 

e agressivo com a mãe e com a auxiliar de enfermagem. No momento da retirada 

do acesso venoso, a criança dizia: “Ai, meu Deus, por favor, não faça isso. Não 

deixa, tia (olhava para mim), não deixa, Jesus! Tira essa doença de mim, Deus do 

céu, meu Deus do céu! Não, não, não, eu não agüento mais. Pára com isso, por 

favor, pare. Eu amo a minha bonequinha, eu a amo” (referindo-se à boneca do 

material utilizado na coleta de dados). A mãe da criança ficou muito ansiosa e 

triste e tentava acalmar o filho. Com a utilização do brinquedo, preparei a criança 

para uma punção venosa, porque percebi a ansiedade e o medo que o 

procedimento ocasionava. Após esse preparo, a criança, mesmo chorando, 

permitiu que realizassem o procedimento. A auxiliar de enfermagem perguntou o 

que tinha acontecido com ele, porque nunca  tinha se  comportado  daquela  forma  
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perante a realização do procedimento. A sessão de B.T.D. foi retomada no dia 

seguinte, após autorização do subsistema familiar. 

O tempo de realização da sessão de brinquedo terapêutico dramático 

estava previsto entre quarenta e cinco a cinqüenta minutos. Somente o Chico 

Bento finalizou a brincadeira espontaneamente dentro do tempo previsto.  Com 

todas as outras famílias participantes foi preciso conversar e negociar com a 

criança uns minutos a mais, antes da finalização.  

Durante a sessão de B.T.D., seis famílias participaram, encorajaram e 

auxiliaram a criança na brincadeira. Somente o membro adulto da Família Lilás, 

não se envolveu muito na brincadeira e não permitia que a criança brincasse 

livremente. 

Todos os dados coletados por meio deste instrumento foram transcritos na 

íntegra, digitados no computador, vistos e revistos várias vezes em DVD para 

descrever as falas, os gestos e expressões manifestadas pelas famílias 

pesquisadas. 

As filmagens foram reproduzidas e o DVD entregue pelo correio a cada 

família participante. 

 

Entrevista Semi-Estruturada 

A entrevista, uma das técnicas adotadas no trabalho de campo, tem como 

objetivo compreender a experiência do sujeito - pesquisado. Por não ser a 

experiência de uma pessoa mais verdadeira do que a de outra, podemos 

encontrar várias versões da mesma ocorrência com diferentes vivências e 

significados. 78
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Esta técnica representa um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados nas pesquisas não só por valorizar a presença do investigador, mas 

também por oferecer liberdade ao entrevistado. Para favorecer a expressão de 

sentimentos e vivências em momentos específicos como no processo de doença e 

hospitalização de um membro da família, o entrevistador deve permitir a livre 

expressão do sujeito da pesquisa, não antecipando ou induzindo suas respostas. 
78  

“A entrevista é uma verdadeira arte, que se aprimora com o tempo, com 

treino e com experiência. Exige habilidade e sensibilidade; não é tarefa fácil, mas 

é básica.” 79 

O pesquisador deve também desenvolver empatia com o entrevistado: o ato 

de ouvir requer sinceridade, sensibilidade e respeito pelo que está sendo dito. 65  

Por isso, durante a entrevista semi-estruturada, adotou-se a postura não 

diretiva   com o intuito de não oferecer questões fechadas ao familiar, mas apenas 

perguntas norteadoras, que possibilitassem respostas livres dos participantes. 

A entrevista semi-estruturada foi realizada com o membro da família que 

vivenciava a doença e a hospitalização da criança. O momento para a sua 

execução foi após a sessão de brinquedo terapêutico dramático, no mesmo local, 

porém distante da criança. As entrevistas tiveram a duração de vinte a quarenta e 

cinco minutos, foram gravadas, transcritas na íntegra e digitadas em computador 

para a análise dos dados. 

Na entrevista semi-estruturada, o pesquisador pode introduzir perguntas 

para auxiliar a expressão verbal do sujeito, tentando atingir os objetivos propostos 

no estudo. 50 As realidades, vivências e experiências do sistema familiar só existe 

quando se fazem emergir os questionamentos, as perguntas para a família. 26 
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Para isso, necessitou-se de uma questão norteadora: 

 

“Como está sendo vivenciar a doença e a hospitalização da criança?” 

 

 A fim de ouvir e compreender bem as respostas das famílias a esse 

quesito, (eu) permitia que o familiar falasse livremente e, quando necessário, 

reorientava-o e aprofundava o tema proposto, perguntando: 

 

 Mas como é isso (doença - hospitalização da criança) para você?  

 O que isso (advento da doença, necessidade de internação) 

ocasiona na sua família? 

 Como você se sente em relação a isso (processo de adoecimento da 

criança, necessidade hospitalização, tratamentos, cuidados...)?  

 Como é lidar com essa situação (doença - hospitalização da 

criança)?  

 Como é vivenciar esse momento?. 

Após o término da entrevista, anotava no diário de campo  os fatos que eu 

achava importantes, como: se o familiar tinha chorado, se estava ansioso, seu 

comportamento não-verbal, para melhor entender e validar o que fora dito pelos 

sujeitos pesquisados. Essas anotações eram executadas no balcão dos 

prontuários, na própria Unidade Pediátrica após a finalização de cada coleta de 

dados.  
 



 56

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Análise dos Dados 

Os dados coletados nas entrevistas semi-estruturadas e nas sessões de 

brinquedo terapêutico dramático foram transcritos na integra e submetidos à 

análise de conteúdo, de acordo com a proposta de Bardin, 80 cuja proposta era 

adequada ao contexto do trabalho. A análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicação que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 81

Faz-se a análise de conteúdo para produzir inferências (intuição) acerca de 

dados verbais ou simbólicos, obtidos a partir de observações e perguntas do 

pesquisador para o pesquisado. Essas inferências podem recorrer a indicadores 

quantitativos ou qualitativos. Produzir inferências é, pois, la raison d’être da 

análise de conteúdo. É ela que confere à análise relevância teórica, uma vez que 

implica, pelo menos, uma comparação. Um dado sobre o conteúdo de uma 

mensagem é sem sentido até que seja relacionado a outros dados. 81

A análise de conteúdo tem como ponto de partida a mensagem. Nesta 

pesquisa, a mensagem foi representada por expressões verbais, gestuais e não-

verbais. Essas mensagens deverão expressar um significado e um sentido que 

não podem ser considerados isoladamente, deverão estar vinculados às 

condições contextuais dos pesquisados. 81

Quando, partindo de uma mensagem, fazemos indagações acerca de 

“quem” e do “por que” de determinado conteúdo, estamos trabalhando com o 

ponto de vista do produtor. E, nesse caso, Franco 81 descreve três pressupostos 

básicos que garantem relevância a esse enfoque: 

 Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, potencialmente, 

uma grande quantidade de informações: suas filiações teóricas, 

concepções de mundo,  interesses de  classes, traços  psicológicos, re- 
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presentações sociais, motivações, expectativas, etc; 

 O autor do trabalho deve ser um selecionador e essa seleção não 

arbitrária, optando pelo que considera mais importante para ”dar o seu 

recado,” interpretado de acordo com seu quadro de referência. 

Obviamente, essa seleção é preconcebida;  

 A “teoria”, exposta pelo autor, orienta sua concepção da realidade. Tal 

concepção (consciente ou idealizada) é filtrada mediante seus 

discursos e produz implicações extremamente importantes para quem 

se propõe a fazer análise de conteúdo. 

Em relação ao conteúdo de uma comunicação, a fala humana é 

extremamente rica, permitindo infinitas extrapolações e interpretações, mas  deve 

ser analisada tal como se manifesta (no pesquisado), e não o pesquisador falar 

“por meio dela”, evitando uma análise com mera interpretação subjetiva.  81  

A análise deste estudo foi desenvolvida em três etapas, segundo o método 

descrito por Bardin: 

 A pré-análise, fase de organização propriamente dita, compreende o 

primeiro contato com o material, a escolha dos documentos a serem 

analisados e a elaborações dos indicadores. Nessa etapa, torna-se 

necessária uma leitura “flutuante” para estabelecer contato com os 

documentos e a escolha dos documentos (corpus) que serão 

analisados. 80 

Foi realizada uma pré-análise que constituiu uma organização inicial dos 

dados coletados nesta pesquisa, a fim de facilitar o desenvolvimento e as etapas 

da análise, conforme orientação de Bardin. 80
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O corpus é o conjunto de documentos a serem submetidos aos 

procedimentos analíticos, constituídos, nesta pesquisa, pela entrevista semi-

estruturada e pela sessão de brinquedo terapêutico dramático.  

Sua constituição implica escolhas, seleções e regras. As regras descritas 

por Bardin 80  adotadas para a construção da análise foram: 

- Regra da exaustividade: após definir o campo do corpus sobre 

determinado assunto, é preciso considerar todos os elementos desse corpus.  

Mesmo que se apresentem dificuldades de acesso a importantes informações, 

sempre será necessário direcionar todos os esforços para buscá-las, com o 

objetivo de fazer link com as mensagens emitidas pelos sujeitos pesquisados. 

Justificando assim, nesta pesquisa, as anotações realizadas no diário de campo. 

- Regra da homogeneidade: precisam ser homogêneos os documentos 

coletados. Ou seja, por exemplo, as entrevistas realizadas para captar mensagens 

sobre um determinado tema devem conter respostas dadas às questões que se 

refiram ao tema escolhido; as respostas dadas às questões formuladas devem ser 

obtidas mediante a utilização de técnicas semelhantes em situações igualmente, 

semelhantes; e devem, também, ser realizadas por indivíduos similares. Todos os 

participantes deste estudo estavam dentro de critérios pré-estabelecidos e a 

estratégia utilizada na coleta de dados foi a mesma para todos, assim como os 

passos descritos para a sua execução. 

   Iniciei a leitura dos dados, linha por linha, sublinhando e identificando os 

que respondiam aos meus objetivos e, concomitantemente, pensando e 

questionando o que eles representavam e como seriam apresentados. Assim, 

extraí as primeiras dimensões da vivência da família que foram expressas em 

códigos ou unidades de significado, como se exemplifica a seguir: 
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TRECHO DA ENTREVISTA CÓDIGOS 

 

Aí a gente tem que ajudar ele e a gente foi se 

recuperando. Você tem que pensar, olhar pra 

ele, pensar que ele precisa muito mais de você, 

do que você dele. Ele precisa muito mais ainda 

do que você se basear na tristeza e na dor e 

achar que não vai conseguir. (Família Amarela) 

 

• Recuperando-se ao ajudar a criança 
• Tendo que ajudar a criança 

• Pensar que a criança precisa muito 

mais 
• Percebendo a necessidade da criança 

a cima da sua tristeza e da dor 

 

Essa foi a primeira etapa da análise do trabalho, realizado com todos os 

dados, após a coleta de cada um deles. O mais difícil desta etapa foi nomear as 

unidades de significado ou códigos. 

 A separação e identificação dos temas abordados em unidades de 

sentido (análise temática); 

Esta técnica faz com que o pesquisador defina a unidade de análise do seu 

trabalho. Esta unidade de análise pode ser dividida em dois tipos, unidades de 

registro e unidades de contexto. 81

A unidade de registro escolhida para a análise dos dados deste trabalho foi 

o Tema. O Tema é uma asserção sobre determinado assunto, correspondendo, 

nesta pesquisa, à vivência da família na doença e hospitalização da criança. Pode 

ser uma simples sentença com sujeito e predicado, um conjunto delas (período) 

ou um parágrafo. No tema, foram abordados sentimentos, necessidades, dinâmica 

familiar, e principalmente as vivências das famílias. A unidade de registro é a 

menor parte do conteúdo. Essas unidades podem ser de diferentes tipos, sendo 

inter-relacionadas e complementares, incluindo características definidoras 

específicas. 81
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Contudo, a análise dos temas emergentes no trabalho incorpora, o aspecto 

atribuído pelo pesquisador ao significado da vivência familiar na doença e 

hospitalização da criança. 

A unidade de contexto, por sua vez, caracteriza-se como “pano de fundo” 

que dá significado às unidades de análise, que caracterizam os informantes da 

pesquisa. 80 A unidade de contexto deste trabalho foi construída dos dados 

coletados na sessão de brinquedo terapêutico dramático, pois esta unidade, 

segundo Bardin, 80 deve ser considerada e tratada como a unidade básica para a 

codificação e compreensão do significado exato da unidade de registro. “Isto pode, 

por exemplo, ser a frase para a palavra e o parágrafo para o tema.”

Foi realizado um processo de comparação, passando a agrupar as 

unidades de significado por similaridades e diferenças, construindo os Temas 

deste trabalho, como  está exemplificado a seguir: 

CÓDIGOS TEMA 

 

• Querendo proteger. 

• Estando sempre presente. 

• Dando amor e carinho. 

• Oferecendo amor e afeto. 

• Apoiando a criança. 

• Protegendo sempre. 

• Dando apoio durante os procedimentos. 

• Brincando com a criança. 

• Oferecendo informação. 

• Sabendo do que a criança gosta. 

• Não batendo na criança. 

• Sendo o amor o principal sentimento. 

• Conversando bastante e dando atenção. 

• Dando o máximo. 

• Nunca deixando sozinha. 

• Alertando para não furar o dedo. 

 

 

 

Cuidando emocionalmente 
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Dos temas originam-se as Categorias.  

 A categorização classifica os elementos constituintes de um conjunto 

por diferenciação, seguida de um reagrupamento, neste trabalho, em 

mensagens apresentadas pela família durante a sessão de brinquedo 

terapêutico dramático e na entrevista semi-estruturada.  

Para a criação de categorias, utilizaremos a homogeneidade e a 

“pertinência”, pois o material escolhido deve estar adequado ao quadro teórico 

definido e “à objetividade e à fidedignidade,” pois as diferentes partes de um 

mesmo material, ao qual se aplica uma determinada matriz de categorias, devem 

ser codificadas da mesma maneira. 81

O importante é ficar claro que as informações foram elaboradas, 

concretamente vivenciadas e transformadas em mensagens personalizadas, 

socialmente construídas que permitam identificar o contexto específico de 

vivência, no bojo do qual foram construídas, inicialmente, e, com certeza, 

passiveis de transformações e reconstruções. 81

O critério de categorização utilizado nesta pesquisa foi o semântico, 

constituído por categorias temáticas. Todos os temas que estiverem 

representando um significado foram agrupados na mesma categoria, como se 

segue abaixo: 

TEMAS CATEGORIA 

• Seguindo o tratamento da criança. 

• Cuidando fisicamente. 

• Cuidando emocionalmente. 

• Assumindo todo o cuidado . 

• Sendo importante ajudar e cuidar da 

criança doente. 

 

 

NECESSITANDO PRESTAR 
CUIDADOS A CRIANÇA DOENTE 
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Conforme os dados foram sendo codificados e as categorias emergindo, 

levantaram-se novos questionamentos e buscaram-se novos dados, no sentido de 

se densificar as categorias e de alcançar a saturação teórica. 

Formular categoria é um processo longo, difícil e desafiante. Mesmo 

quando o problema está claramente definido, a criação das categorias de análise 

exige muito esforço por parte do pesquisador. Não existem “fórmulas mágicas” 

que possam orientar o pesquisador. Ele precisa seguir seu próprio caminho, 

baseado em seus conhecimentos e guiado por sua competência, sensibilidade e 

intuição. 81

Esse longo processo, o da definição das categorias, na maioria dos casos 

implica constantes idas e vindas da teoria ao material de análise, do material de 

análise à teoria, e pressupõe a elaboração de várias versões dos sistemas 

categóricos. 81 Este fato foi vivenciado com muita freqüência neste trabalho de 

pesquisa. 

Após a construção de várias categorias, intensifiquei meu trabalho no 

sentido de uni-las, sendo preciso reorganizá-las e reagrupá-las, podendo, então, 

identificar categorias que representasse melhor os objetivos traçados neste 

estudo.  

Os resultados da análise de conteúdo devem refletir e caracterizar os 

objetivos propostos, articulando o referencial teórico, Família na perspectiva 

sistêmica, definidos pela análise, acrescidos de indicações e propostas que 

possam contribuir para a melhor compreensão do tema, para a revisão e para o 

planejamento da assistência, propondo intervenções que melhorem o contexto 

estudado. 
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Visualizando o caminho percorrido dentro da análise de conteúdo proposto por 

Bardin 80, apresento o Diagrama 1: 

 

 

 
 
Diagrama 1: Trajetória percorrida para realização da análise dos dados.  
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COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA 

De certa forma, foi uma liberação para mim perceber o 

Quanto as minhas emoções sempre estiveram à mostra.  

Saber que as pessoas haviam me compreendido muito além 

Daquilo que eu fora capaz de lhes dizer, em palavras... 

Flora Davis 

 

A análise dos dados obtidos por meio da entrevista semi-estruturada e da 

sessão de Brinquedo Terapêutico Dramático permitiu a compreensão da vivência 

da família na doença e hospitalização da criança. 

Essa vivência proporciona muito sofrimento e caracteriza-se por um 

processo contínuo de acontecimentos. Nesse processo foram identificadas seis 

categorias: O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMÍLIA, NECESSITANDO PRESTAR 
CUIDADOS, VIVENCIANDO A HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA, O 
MOVIMENTO NA DINÂMICA FAMILIAR, PRECISANDO DE AJUDA, EM BUSCA 
DA HOMEOSTASE. Através da construção dessas seis categorias foi possível 

elaborar a categoria central denominada: PROTEGENDO O FILHO DO MUNDO E 
NÃO O MUNDO DO FILHO. 

O enfermeiro precisa efetuar avaliações na criança e, simultaneamente, em 

todo o sistema familiar com o foco nos relatos apresentados pelas famílias que 

vivenciam a doença da criança e sua hospitalização. 26  
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Na teoria sistêmica, o aspecto fundamental é o ser “doente”, ou pessoa que 

apresenta problemas, é apenas um representante circuncial de alguma disfunção 

no sistema familiar. 29

As experiências da família de criança com patologias são multifacetadas, 

podendo ser compreendida a partir de várias perspectivas. 

 

1. O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMÍLIA 

O ser humano representa um sistema complexo cuja vida depende do 

funcionamento equilibrado e inter-relacionado entre os subsistemas que o formam. 
29

 A família constitui um sistema de relações vivas, que atravessa momentos 

de equilíbrio e de desequilíbrio. Quando o advento da doença surge na família, 

acontece o desequilíbrio. 29

A doença é muito mais que um conjunto de sinais e sintomas, possuindo 

outras representações simbólicas, moral, social ou psicológica para a criança 

doente e a sua família. 82 

Na teoria sistêmica, o membro doente é apenas um representante, uma 

espécie de sinal de alerta, um aviso de que algo não está funcionando bem. 29 

Assim, a doença na criança ocasiona impacto em todos os aspectos da vida da 

família, porque afeta todo o sistema. 

O impacto da doença no sistema familiar foi descrito por vários trabalhos 18, 
47, 82, 83, 84, 85, 86. Nesse, a situação de  doença  traz  conseqüências  significativas  à  
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família, juntamente com sentimentos de dor, angústia por desconhecer o processo 

da doença, preocupações com relação à patologia, aos sintomas, às recaídas, ao 

tratamento e ao futuro da criança doente.  

Assim, compõem a categoria 1 O IMPACTO DA DOENÇA NA FAMILIA os 

Temas: Sendo difícil e doloroso para toda a família, Deparando-se com o 
desconhecido, Revelando preocupações, subdivididos em: preocupações 
relacionadas com a doença, as recaídas e aos sintomas apresentados na 
criança, relacionadas ao tratamento e com o futuro da criança 

 

1.1. SENDO DIFÍCIL E DOLOROSO PARA TODOS DA FAMÍLIA refere-se às 

vivências da família decorrentes da doença na criança. 

Obs: Nos depoimentos dos participantes conservou-se a linguagem coloquial. 

 A família sente a doença da criança como algo difícil e doloroso, não 

encontrando palavras para conceituar o que está vivendo. Sentimentos de dor, 

tristeza, sofrimento e desânimo são expressos pela família. 

“Está sendo difícil. Para todos está sendo muito difícil. Não teria nem outra 

palavra para estar empregando, está muito difícil mesmo... a gente fica 

procurando palavras para poder expressar o que sente... Muito dolorido não só 

para ele, como para todos... Muita dor, muita tristeza... É muito difícil, a gente 

sofre muito. O estado dele está complicado, então, fica muito difícil”.  (Família 

Amarela / entrevista com a mãe= EM) 

“Muito difícil, doloroso, nessa idade é muito doloroso. Eu dei até uma 

desanimada, pelo fato de ter descoberto essa doença nele. Caiu um pouquinho o 

astral. Fica sentido.” (Família Vermelha / entrevista com o pai= EP) 
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Ao conhecer o diagnostico da criança, a família sofre profundos abalos na 

sua estrutura psíquica, sentindo-se insegura e aterrorizada. 82 No processo de 

adoecimento da criança, a família se depara com uma situação que jamais 

imaginou acontecer ou experimentar, precisando de tempo e amadurecimento 

para superar as barreiras e dificuldades que surgem com essa ocorrência. 

“É muito difícil. Não é bom. De repente você se depara com seu filho doente 

e tem que amadurecer mais rápido ainda. Foi muito difícil.” (Família Verde /EM) 

O surgimento da patologia na criança é descrito como algo horrível, 

causador de grande impacto na família, provocando estado de choque e podendo 

desenvolver depressão. Seus membros expressam mal-estar físico, angústia, 

medo, raiva e sofrimento pelo preconceito das pessoas quanto à doença da 

criança. Na tentativa de compreender os novos acontecimentos que emergiram no 

contexto familiar, a família sente-se confusa e chora bastante. 

...”Às vezes, eu me sinto muito confusa com tudo que está acontecendo na 

minha vida, é com muita raiva. Só que aí eu estava conversando com a minha 

mãe, ela falou que é até perigoso eu entrar em depressão, por causa disso”. 

(Família Branca / EM) 

“Horrível, horrível, porque eu estava grávida de seis meses, foi um choque 

saber do problema dela. Aí eu peguei, chorava, chorava muito, eu não queria ficar 

no hospital com ela, porque me sentia mal. Só que às vezes é meio complicado, 

fico emburrada, fico sem comer, angustiada e com medo”. (Família Branca / EM) 

“Às vezes, eu saio com ela, e ela põe a máscara, aí têm umas pessoas que 

são preconceituosas, isso incomoda, e eu sofro”... (Família Branca / EM) 
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Sentimentos de raiva são reações comuns provocada pelo surgimento da 

doença e pela perda de controle da situação. 82 Esta raiva descrita pela família foi 

representada também na sessão de brinquedo terapêutico dramático: 

Mãe: “Olha o martelo”. Pega o martelinho em cima da cama e mostra para a 

criança. Bate o martelinho devagar no braço da criança. Magali: ”Ai”. Sorri. Mãe: 

”Da vontade de dar martelada em alguém!”. Sorri e coloca o martelinho sobre a 

cama. (Família Branca / sessão de B.T.D.=SB) 

Alguns cuidados que a criança doente necessita ter podem ocasionar 

desconforto, tristeza e dor para a família, como citado anteriormente. O membro 

doente precisa aderir a estes cuidados, mas desconhece a sua finalidade: 

Mãe: olha para a criança. “Para que põe a máscara?”. Magali: “Não sei”. 

(Família Branca / SB) 

Quando a família vivenciou experiências anteriores de doença com o 

mesmo diagnóstico clínico da criança em outros membros, o sofrimento e o medo 

acentuam-se. Sofre um baque por ter que passar por toda a dor novamente. A 

família tem medo de perder a criança como aconteceu com o outro membro, 

sentindo-se triste e angustiada só em pensar na possibilidade de óbito. 

“Foi um baque para a família, porque meu primeiro filho também teve as 

mesmas características”. (Família Verde / EM) 

“Meu irmão morreu quando pequenininho... ele estava super cansado, 

chiando, chiando, chiando. Aí, quando eu vejo que meu filho está com chiado fico 

com muito medo”. (Família Laranja / EM) 
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 “Ela teve uma tia que faleceu, morreu de câncer, só que o dela era no 

intestino. Foi atacando tudo, fazia dois anos e pouco que ela estava se tratando e 

de repente ela morreu. Ás vezes, eu penso que vai acontecer. De acontecer a 

mesma coisa com ela, aí eu procuro não pensar nisso... É muito triste, muito ruim, 

me dá muito medo e angústia só de pensar”. (Família Branca / EM)  

“A experiência da doença refere-se a maneira como as pessoas atingidas e 

os membros da família percebem, convivem e superam os desafios físicos e 

psicossociais dos sintomas dolorosos, da incapacidade e dos tratamentos”. 26 Uma 

experiência de doença na família não pode ser evitada, assim, o sofrimento 

vivenciado pode ocorrer de maneira mais digna e menos desconfortável. 

Por isso, é importante conhecer e considerar o quanto a família foi afetada 

em todos os seus aspectos. O impacto da doença precisa ser visto pelo 

enfermeiro pediatra dentro de um contexto familiar sistêmico, porque a família 

vivencia um sofrimento físico e psíquico individual e único. 
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CÓDIGOS TEMA 

 

Sendo muito difícil para toda a família. 

Sendo dolorido. 

Não tendo palavras para expressar. 

Sofrendo muito com a doença da criança. 

Sentindo muita dor e tristeza. 

Procurando palavras. 

Sendo difícil vivenciar. 

Não sendo bom. 

Precisando amadurecer o mais rápido. 

Sendo um susto para toda a família. 

Sendo muito ruim e triste. 

Sendo difícil encarar a doença. 

Gerando desanimo. 

Ficando com medo. 

Sendo um choque saber da doença. 

Chorando muito. 

Não querendo ficar no hospital. 

Sentindo-se mal. 

Estando confusa com a doença. 

Tendo raiva. 

Podendo ter depressão. 

Sendo um baque. 

Ficando triste e angustiada. 

Sentindo-se incomodada quando ao preconceito. 

Sofrendo com as limitações. 

Tendo um familiar com a mesma doença. 

Tendo medo da morte. 

Querendo martela alguém. 

Não sabendo por que precisa colocar a máscara. 

Colocando a máscara para varias coisas. 

 

 

 

 

SENDO DIFÍCIL E DOLOROSO 
PARA TODA A FAMÍLIA 

 

Quadro 1: Sendo difícil e doloroso para toda a família. 
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1.2. DEPARANDO-SE COM O DESCONHECIDO 
 

        No momento da definição do diagnóstico clínico da criança, a família se 

depara com algo novo e desconhecido que até então era visto numa perspectiva 

diferente. Para Wright & Leahey 26 nesse momento a família precisará de 

informações, podendo também necessitar de tranqüilização e apoio. 

Ao conscientizar-se da doença no seu lar, as famílias descrevem a situação 

como traumática, assustadora, complexa e difícil de resolver.  

“Nossa, para mim foi traumático, porque nunca tinha ouvido falar. Aí você 

se vê frente a um problema que é bem difícil”. (Família Amarela / EM) 

“Tudo era muito novo e eu assustava muito no começo. Muita coisa eu via 

antes e olhava de longe. A humanidade é muito hipócrita que fecha os olhos para 

muita coisa. Você chega num canto, vê as crianças com cirurgia, fala: meu Deus 

do Céu, câncer! Câncer! Vai morrer.” (Família Rosa / EM) 

Nessa etapa inicial, a família necessita aprender a lidar com a patologia 

porque a doença é algo desconhecido por todos os membros, precisando 

aprender quais os cuidados com a criança.  

Desconhecendo os sinais, sintomas e evolução clínica da doença, a família 

desespera-se e sente muito medo, vivendo numa corda bamba, aguardando, a 

qualquer momento, o aparecimento de um novo fato.  

“Uma coisa que você nunca imaginaria que vai acontecer com você ... Tem 

que aprender a lidar com a doença. Porque ninguém da família sabia o que era 

fibrose, ninguém sabia os cuidados direito... Qualquer coisinha, um espirro ela vai 

resfriar, aí qualquer coisinha ficava com medo de precisar internar ficava 

desesperada com os remédios, com a fisioterapia, porque a gente  vive  numa cor- 
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da bamba, de uma hora para outra essa corda pode arrebentar”. (Família Verde 

/EM) 

Deparando-se com o desconhecido, em relação a causa da doença, a 

patologia em si, aos procedimentos que são submetidos sem nenhuma explicação 

previa, aos sinais e sintomas, ao tratamento e a determinados objetos hospitalares 

e materiais médicos utilizados no exame físico e para realização de procedimentos 

estão descritos como se seguem: 

“Falaram que a culpa é minha. Que Leucemia é um caso de anemia mal 

cuidada. Ai eu que sou culpada”. (Família Branca /EM) 

“O que eu sei que é um problema renal que abaixa a imunidade do 

organismo, que infelizmente o organismo ataca o rim”. (Família Vermelha/ EP) 

A criança desconhece o seu diagnostico clinico e relata que ninguém sabe 

qual a sua patologia. 

Mãe: “Vou segurar ela para você” segura a boneca-mãe. E que doença ela 

têm?”. Mônica: “É uma coisa, mas todo mundo não sabe”. Manuseia o garrote na 

boneca-mãe. Mãe: “O que? Fala para ela (pesquisadora)”. Mônica: “O que você 

tem?”. Olha para a boneca-mãe. “Eu não sei, ninguém sabe o que ela tem”. 

(Família Verde /SB) 

A criança reconhece a doença mas não sabe dizer o nome da patologia. 

Eu: “Ele está doente?”. Magali: “O vovô? Está!”. Eu: “O que ele tem?”. 

Magali: Olha para mim e sorri. “Não sei”. Pega o boneco-avô e depois coloca na 

cama de novo. “Tem problema!”. Eu: “Problema?”. Magali: “Problema no sangue”. 

(Família Branca / SB) 
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Criança relata não saber o que tem e porque precisa permanecer no 

hospital. O membro cuidador esclarece alguns motivos que determinaram a 

hospitalização da criança. 

Avó: “Você não sabe por que está aqui (hospital)?” Chico Bento: “Não”. 

Avó: “Deve estar com alguma coisa, com dor na barriga, febre”. (Família Lilás / 

SB) 

A criança demonstra o seu desconhecimento em relação aos 

procedimentos que são realizados ao verbalizar que a operação da veia é feita 

para a colher sangue porque está doente.  Ou quando a criança desconhece o 

motivo dos exames de sangue. 

Cascão: “Vai operar”. Pai: “Vai operar o que?”. Cascão: coloca o boneco-pai 

na mesa. “Vai operar da veia”. Eu: “O que têm na veia?”. Cascão: não responde, 

mexe com os lábios. “Doente. Fazer exame de sangue”. Olha para mim. (Família 

Vermelha / SB) 

Mãe: “Está colhendo sangue por quê?”. Rosinha: “porque tem que ver”. Eu: 

“Tem que ver”. Criança: “Tem quer ver”. (Família Rosa /SB) 

As crianças desconhecem alguns materiais hospitalares que são utilizados 

por profissionais de saúde na assistência a estas crianças. Estas explicações 

muitas das vezes são realizadas pelos familiares e não pela equipe de Saúde que 

cuida da criança.  

Mãe: “O que faz com isso?”. Aponta para o otoscópio. Rosinha: sorri. “Eu 

não sei”. Mãe: “É aquele negócio que o médico enfia no seu ouvido. Que você 

falou que estava doendo”....Rosinha: observa e manipula com curiosidade o 

otoscópio, virando, girando e olhando. “Isso daqui machuca. Olha o tamanho. Eu 

não gosto de colocar isto aqui no ouvido. Eu não gosto”. (Família Rosa / SB) 
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Uma das necessidades mais significativas para a família do paciente 

consiste em receber informações a respeito da doença, do tratamento, dos 

cuidados, das limitações, dos sintomas e da evolução da patologia. Essas 

informações ajudam-na a conhecer o processo da doença na criança. 26  Walsh 87 

acrescenta que o bem-estar dos membros da família melhora quando eles 

compreendem de forma clara os acontecimentos, quais as opções e implicações 

para a criança e para a família como todo. 

A intervenção mencionada pode ajudar a família a vivenciar o início da 

doença com um enfoque diferente do descrito anteriormente nas falas dos sujeitos 

pesquisados. 
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CÓDIGOS TEMA 

 

Sendo traumático por nunca ter ouvido falar. 

Nunca imaginando acontecer. 

Não sabendo os cuidados. 

Buscando compreender a doença e os sintomas. 

Ficando desesperado com os remédios e a fisioterapia. 

Não compreendendo as limitações.  

Desconhecendo aspectos da doença e do tratamento. 

Desconhecendo a evolução da doença. 

Vivendo numa corda bamba. 

Olhando a doença de longe. 

Assustando com o inicio da doença. 

Não sabendo o que é a doença. 

Não sabendo qual doença tem. 

Relatando que ninguém sabe o que a criança tem. 

Tendo problemas no sangue. 

Não sabendo por que está internado. 

Devendo estar com febre, dor de barriga. 

Estando com alguma coisa. 

Operando a veia para fazer exame de sangue. 

Colhendo sangue para ver. 

Desconhecendo a balança. 

Não reconhecendo o nome dos objetos hospitalares. 

Não gostando de ser examinada com o otoscopio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARANDO-SE COM O 
DESCONHECIDO 

 

 
Quadro 2: Deparando-se com o desconhecido. 

 

1.3. REVELANDO PREOCUPAÇÕES 
 

O aparecimento da doença na criança configura um marco na vida da 

família e várias preocupações surgem, como: 
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1.3.1. Preocupações relacionadas com a doença, as recaídas e os sintomas 
apresentados na criança. 

 A doença da criança torna-se uma preocupação da família toda. Essa 

preocupação aumenta quando outras patologias podem somar-se à doença 

primária. 

A família percebe mudanças de humor, de atitudes e de comportamento na 

criança, quando os sintomas da doença estão presentes, revelando preocupações 

e sentimentos de tristeza. A família também define os sinais e sintomas da doença 

como sendo os fatores de maior preocupação, à medida que impede a criança de 

realizar atividades “normais” do dia-a-dia, como caminhar. A dor sentida pela 

criança e o funcionamento inadequado de algum órgão também geram 

preocupações. A família deseja que os sintomas da doença desapareçam, para 

que ocorra o restabelecimento das funções orgânicas do corpo. Preocupações 

relacionadas com os sintomas da doença são visíveis, quando a família entende 

que eles podem levar à morte da criança. 

“Chico Bento é uma criança doente, isso me preocupa”... (Família Lilás / 

EA) 

“É uma doença que por ela pode desencadear outra. Tem muitos detalhes 

assim que agora não me lembro”... (Família Amarela / EM) 

... “É uma doença que por ela pode desencadear outra... Ele é um moleque 

carinhoso, peralta, é educado. Mas nesse período que ele está atacado pela 

doença, ele fica agitado, nervoso, fica até malcriado, não é mole não. Muda a 

auto-estima dele, deixando alterado e nervoso”... (Família Vermelha / EP) 
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“A minha maior preocupação em relação a doença é o inchaço, porque ele 

fica muito inchado, tem dificuldade de se locomover. Ele está sem andar já faz três 

semanas. ... já teve diarréia de novo... ele vomita, tem diarréia, tem muita dor. 

Tem que passar a diarréia, e começar  urinando mais para ele perder peso, para 

ele desinchar... Começar a urinar mais para ele restabelecer.  Eu me preocupo 

com o funcionamento renal dele”. (Família Amarela / EM) 

“Quando ele nasceu e começou a ficar cansado, eu ficava preocupada. 

Ligava para minha mãe e perguntava para ela. Ela dizia se ele tiver cansadinho ou 

começando a ficar, você já leva no posto e começa a tratar porque isso mata”. 

(Família Laranja / EM) 

A família preocupa-se com as limitações ocasionadas pela presença da 

doença na criança. Limitações estas que dificultam momentos de lazer e 

brincadeiras no sistema familiar. A doença conduz ao isolamento social da 

criança, à medida que permanece sozinha e deprimida dentro de casa. 

 “Quando eu vou ao parquinho com ele, ele não gosta de ir porque tem esse 

problema. Só de ele ir ao parquinho e lá tem terra, ele já fica cansadinho. Então 

ele fica muito sozinho, em casa, fica tão só e fica deprimido, ele fica muito 

deprimido. Até em casa ele fica chorando”. (Família Laranja / EM) 

Rosinha: ...toca no equipo de soro. “Eu não gosto”. Eu: “Você não gosta?”. 

Rosinha: balança negativamente a cabeça. “Não”. Mãe: “quando está com isso, 

não pode brincar, não pode ir no parquinho”. Mãe: “Não é bem o soro, é o 

acesso”. Rosinha: “É. Porque o soro também é ruim de segurar, as vezes tem que 

ficar deitado”. Mãe: “Não dá para ir na casinha. Tem que ir no banheiro e levar o 

equipo junto”. (Família Rosa / SB) 
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Preocupações referentes às recaídas da doença na criança são percebidas 

no momento em que a hospitalização se faz necessária ou quando o tratamento 

precisa ser redirecionado e o “equilíbrio” deixa de existir. A família vivencia 

sentimentos de tristeza nessa ocasião. 

“Fico com medo da recaída, ela está bem no tratamento e de repente ela 

cai, voltar a internar”. (Família Branca/ EM) 

“Não é nada bom. É muito triste. Ela retirou a supra-renal direita... Falou 

que tinha dessecado tudo, que o tumor era palpável, não tinha mais em lugar 

nenhum e ia acompanhar só com o endocrinologista. Em sessenta dias reincidiu e 

atacou o rim direito e foi encaminhado para ela fazer acompanhamento e 

tratamento quimioterápico”. (Família Rosa / EM) 

“E quando dá estas recaídas nele assim, a gente fica muito triste, eu sou 

muito sensível nesse sentido”. (Família Vermelha/ EP) 

Essas preocupações da família foram também evidenciadas nas sessões 

de B.T.D. quando a criança apresenta algum desconforto físico, mal estar ou dor. 

Estes sintomas ou sensações são vivenciadas pelas crianças doentes devido a 

presença da própria patologia ou por algum outro fator coadjuvante e são 

compartilhadas com a família quando estas reclamam, choram ou expressam de 

forma não-verbal o seu desconforto. A família tenta resolver este momento com 

algumas estratégias como oferecendo um pouco de água, permanecendo próxima 

da criança, chamando a enfermeira, dando apoio e carinho.  

Cebolinha: Faz expressão de mal estar. “Aí!”. Mãe: “você quer que eu 

chame a enfermeira?”. Cebolinha: segura novamente o boneco-pai e balança 

positivamente a cabeça, “azia”... Mãe: retorna. “A  enfermeira  já está vindo”.  Olha  
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para a criança com um olhar triste e de preocupação. Fica em silêncio.  (Família 

Amarela / SB) 

Preocupações da família com os sintomas da patologia são evidenciados 

quando a mãe ensina alguma forma de evitar a piora do diagnostico ou a 

necessidade de intervenção de outros profissionais da saúde, reduzindo também 

suas preocupações. 

Mãe: “Mônica, tosse, por favor”. Olha para a criança com expressão de 

brava. Mônica: tosse com força. Mãe: “Isso! Não fica só com este Ram, Ram (imita 

a tosse a filha) que eu vou chamar a fisioterapeuta. Tem que tossir”.  (Família 

Verde / SB) 

 A própria criança reconhece a importância das orientações oferecidas pela 

família: 

Mônica: Coloca o estetoscópio na mesa. Mãe: “Mais ela está boa do 

pulmão? Como é que está o pulmão dela?”. Mônica: “Está só um pouquinho cheio. 

De catarro”. Mãe: “E quando ela está assim o que acontece?”. Mônica: “Quando 

ela está assim, ela tosse”. (Família Verde / SB) 

Um dos sintomas que mais aparecem nas sessões de B.T.D. relacionados 

a doença da criança é a presença de febre. As famílias demonstram 

preocupações durante a brincadeira e relatam a necessidade de administrar 

medicamentos para interromper o hipertemia. 

Franjinha: “Está com febre”. Olha os objetos pega o termômetro, retira da 

caixa e coloca embaixo do braço da boneca-menina. (Família Laranja / SB) 
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Mãe: “E a Mônica, está com febre?”. Mônica: “Hum! Não! só com um 

pouquinho de febre”. Desconecta o equipo do scalp. “Pronto”.  Mãe: “Se ela está 

com febre você tem que dar o quê?”. Mônica: “Remédio!”. (Família Verde / SB) 

 

CÓDIGOS SUBTEMA 
 

Podendo desencadear outra doença. 

Assustando com mudança de comportamento da criança. 

Preocupando-se com os sintomas. 

Ficando triste com as recaídas. 

Preocupando-se com o funcionamento orgânico. 

Tendo limitações. 

Precisando ficar em casa com a criança. 

Tendo recaídas e precisando internar. 

 

 

 

Relacionadas com a doença, as 
recaídas e os sintomas 

apresentados na criança. 

 

Quadro 3: Relacionadas com a doença, as recaídas e os sintomas apresentados 

na criança. 

 
 

1.3.2. Relacionadas ao tratamento 
 

O tratamento é penoso para a criança e para o sistema familiar. 

Preocupações são reveladas acerca da eficiência do tratamento, dos resultados e 

do futuro da criança. 82

Os sinais e sintomas presentes na doença podem afetar os resultados do 

tratamento realizado na criança. Isso gera preocupações para as famílias, quando 

não visualizam um resultado positivo na evolução da patologia. 
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“Vai ficando um pouquinho mais lento o tratamento por causa da diarréia. 

Ele está tomando o corticóide, quem sabe mais para frente ele recupera mais 

rápido. Eu quero que meu filho se recupere, mas às vezes não vejo resultado 

positivo”. (Família Amarela /EM) 

Outra preocupação da família concentra-se na quantidade e dosagem dos 

medicamentos administrados, no tempo de tratamento e na evolução clínica. 

“Não é nada bom. Ele precisa tomar muitos remédios” ... (Família Laranja) 

“Ela começou a fazer de novo o tratamento na quimioterapia, mais pesado 

ainda. Preocupo também quanto tempo vai demorar o tratamento”. (Família Rosa / 

EM) 

“Agora ela está fazendo a quimioterapia, mas os médicos falaram que por 

enquanto não precisa de transplante.” (Família Branca / EM) 

Este tema foi verificado durante a sessão de B.T.D. quando a família 

demonstra preocupação à cerca do tratamento da criança doente, precisando 

fazer medicação, tomar injeção, administrar o soro e observando o funcionamento 

da bomba de infusão. 

Mãe: Pega o boneco-médico e deita na maca. “Vamos passar a medicação 

para ele?”. Magali: Segura e arruma o boneco-médico na maca. “Que 

medicação?”. (Família Branca / SB) 

Mãe: Mãe fura o boneco-pai. Magali: Levanta o soro e olha o gotejamento 

do soro. Mãe: “Pronto! Seu filho está tomando soro”. Magali: “Olha mãe! Está 

pingando devagarzinho”. Olha com atenção o soro. (Família Branca / SB) 

 
 



 82

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

Mãe: olha a bomba de medicação da criança doente e observa se está 

infundindo. (Família Amarela / SB) 

Mônica: “Esta boneca aqui não está passando mal, mas precisa de um 

remédio”. (Família Verde / SB) 

Pai: “Ah doutor, estou passando mal, doutor. Injeção! Injeção! Rápido!”. 

Estica o braço e mostra para a criança. “Rápido! Injeção!”. (Família Vermelha / SB) 

Para que essas preocupações sejam amenizadas são necessárias 

informações e orientações sobre todo o tratamento e que possibilidades sejam 

fornecidas as famílias na tomada de decisões juntamente com os profissionais de 

saúde. 

 

CÓDIGOS SUB-TEMA 

 
Ficando mais lento o tratamento. 

Não vendo resultados positivos. 

Sendo preciso a criança tomar muitos medicamentos. 

Desconhecendo o tempo do tratamento. 

Não precisando de transplante. 

Passando a medicação. 

Tomando soro. 

Olhando o gotejamento do soro. 

Olhando a bomba de infusão. 

Passando mal. 

Precisando de remédios. 

Tomando óleo a noite. 

Passando mal. 

Precisando de injeção. 

 

 

 
 
 

Relacionadas ao Tratamento 

 

Quadro 4: Relacionadas ao tratamento. 
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1.3.4. Relacionadas com o futuro da criança  

Torna-se difícil para a família aceitar a doença, porque esta provoca a 

perda do controle da situação atual e a impossibilidade de controle sobre o futuro 

da criança. A família não consegue ter uma visão ampla do futuro da criança, 

sobre seu tratamento e evolução.  

A doença rompe com os projetos iniciais da família em relação ao seu 

futuro. 82 Nesse estudo, a família preocupa-se com a incapacidade de a criança 

desenvolver seus dons e realizar conquistas profissionais futuras. Assim, procura 

alternativa, acreditando na existência de um outro dom.  

“Não tem só o futebol...Eu acho que o dom dele é um, mais infelizmente, 

com o problema dele, acho que ele não vai conseguir futuramente. Sei lá às vezes 

ele pode conseguir um outro dom. Tem muito mais coisas futuramente aí, ele 

gosta muito de estudar”. (Família Vermelha / EP) 

 O futuro da criança doente é incerto, a família acredita que somente um Ser 

Divino sabe o que realmente pode acontecer. Assim, percebe a necessidade 

futura de ajudar financeiramente. Esta preocupação se concretiza no subsistema 

avó-neto, ao pensar que não permanecerá para sempre junto do seu neto, 

devendo a criança viver com ajuda de outras pessoas. 

“O futuro só Jesus sabe como vai ser, porque é outra coisa que eu tenho 

pedido assim para Deus, porque eu tenho que deixar alguma coisa para o Chico 

Bento, a minha pensão, o meu dinheiro. Eu tenho essa preocupação porque o 

mundo anda e desaba e eu não sei se vou ficar o tempo todo com ele, a vida da 

gente não é para sempre e não sabe até onde vai, e essa é minha preocupação”. 

(Família Lilás / EA) 
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“Convivendo com as incertezas futuras” é um pensamento emergente, 

porque a família desconhece a evolução da doença, não tendo garantia sobre a 

sobrevida da criança. Nessa etapa, o pior que pode acontecer é a criança não 

resistir e morrer. 

“Não tem como saber nem garantir. Vamos aguardar. A gente tem que está 

preparada para o que der e vier. O pior é ela falecer, não resistir”. (Família Verde / 

EM)  

A temática sobre a morte foi presenciada na sessão de B.T.D em apenas 

três famílias, como se segue: 

Magali: “Termômetro”. Mãe: “Para que serve?”. Magali: “É para ver se tem 

febre”. Sorri. Mãe: “Não! Coitadinho do boneco, vai morrer”. (Família Branca / SB) 

Chico Bento: Pega o boneco-bebê e coloca dentro da gaveta da mesa de 

escritório de brinquedo. “Vou colocar o neném aqui!” Sorri. Avó: “Chico Bento, aí 

não é do neném.” Tenta retirar o boneco-bebê da gaveta. Chico Bento: “Está 

escondido”. Sorri. Avó: “E se alguém fizesse isso contigo?” Olha para a criança. 

“Escondeu de cabeça para baixo”. Dá risadas. Coloca a mão na testa. “Esconder 

de cabeça para baixo, Deus que me livre fazer uma coisa desta, ele vai morrer!”. 

(Família Lilás / SB) 

Pai: “O que vamos fazer agora? Agora vai para cirurgia. Quebrou o braço, a 

perna, a cabeça, quebrou tudo”. Aponta para a boneca-menina. Cascão: Olha a 

boneca-menina na maca. “Então morreu”. Pai: “Morreu”. Cascão: coloca a mão 

nos olhos.  Pai: “Vamos fazer o enterro dele então? Morreu”. Cascão: “Cadê o 

paciente?”. Pai: “Paciente morreu”. (Família Vermelha / SB) 

Ajudar as famílias a conviver com incertezas e com preocupações 

relacionadas ao futuro da criança doente é papel fundamental do enfermeiro. 87
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CÓDIGO SUB-TEMAS 
 

Preocupado com o dom da criança. 

Procurando alternativa para a criança. 

Acreditando na existência de outro dom para a criança. 

Preocupando-se com a evolução da doença. 

Tendo que esperar para saber. 

Convivendo com as incertezas futuras. 

Querendo ajudar financeiramente. 

Acreditando que Jesus sabe do futuro. 

Tendo preocupação em morrer. 

Indo para cirurgia. 

Morrendo. 

Fazendo o enterro. 

 

 

 
 
 

Relacionadas com o futuro da 
criança  

 
Quadro 5: Relacionadas com o futuro da criança. 

 

O impacto da doença na criança gera diferentes preocupações nas famílias. 

O fato ocorre, pois um sistema familiar nunca é igual ao outro e seus membros 

não agem nem respondem da mesma forma na vivência da doença infantil. 

O enfermeiro deve auxiliar a família a verbalizar suas preocupações e 

validar suas respostas no sentido de facilitar intervenções adequadas e precisas. 
26 

O tema: REVELANDO PREOCUPAÇÕES está representado no quadro a 

seguir: 
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SUBTEMAS TEMA 

 

Relacionadas com a doença, as 

recaídas e os sintomas apresentados 

na criança. 

 

Relacionadas ao tratamento. 

 

Relacionadas com o futuro da criança  

 
 
 

REVELANDO PREOCUPAÇÕES 

 
Quadro 6: Revelando Preocupações. 

 

Os temas descritos anteriormente e a categoria O IMPACTO DA DOENÇA 
NA FAMÍLIA estão presentes no quadro a seguir: 

 

TEMAS CATEGORIA 

 

Sendo difícil e doloroso para todos da 

família. 

 

Deparando-se com o desconhecido. 

 

Revelando preocupações. 

 

 
 
 

O IMPACTO DA DOENÇA NA 
FAMÍLIA 

 

Quadro 7: O impacto da doença na família. 
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2. NECESSITANDO PRESTAR CUIDADOS À CRIANÇA DOENTE 

Com o advento da doença no contexto familiar, seus membros precisam 

aproximar-se da criança doente para a realização do cuidado, que deve ser 

complexo e contínuo, na tentativa de restabelecer uma condição estável. 

Geralmente, um membro da família responsabiliza-se pelo cuidado do doente 

precisando conhecer a doença, o tratamento e os recursos necessários para a 

assistência desejada, diminuindo, assim, suas angústias, medos e incertezas.  

 

Compõem a categoria 2 NECESSITANDO PRESTAR CUIDADOS À 
CRIANÇA DOENTE os temas: Seguindo o tratamento da criança; Cuidando 
fisicamente; Assumindo todo o cuidado com a criança; Sendo importante 
ajudar e cuidar da criança. 

 

2.1. SEGUINDO O TRATAMENTO DA CRIANÇA 

A família acredita que “prestar cuidados adequados à criança doente” 

significa seguir corretamente o tratamento indicado e as restrições prescritas pelos 

profissionais da Saúde. O cuidado deve ser dobrado, isto é, efetuado com muito 

rigor e disciplina, porque sua realização competente possibilita controlar os 

sintomas da patologia e até salvar a vida da criança. Seguir o tratamento consiste 

em lutar diariamente contra a doença e a hospitalização. 

“A luta dela é diária, diária, diária”... .(Família Verde / EM) 

Pai: “Cuida do paciente, se não vai morrer”. (Família Vermelha / SB) 

“A gente tem que ter muito cuidado com ele não parar o tratamento. Essa é 

a nossa finalidade com ele”. (Família Vermelha / EP) 
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“Então tem uma série de cuidados... tem que ter cuidado dobrado.. Coisa 

que pode controlar se tomar certos cuidados. Isso é o mais importante”. (Família 

Amarela / EM) 

Fazer tudo certo no cuidado com a criança doente, seguindo o tratamento, 

pode ser expresso quanto à importância de manter uma alimentação adequada, 

saudável e prescrita.  

“Nada de fora pode entrar aqui (hospital) para comer. A uva tem que pedir 

permissão para a nutricionista e para médica também. Elas (equipe de saúde) 

dizem que não pode comprar nada. Porque quem faz quimioterapia não pode 

comer nada cru. Tudo cozido. Eu faço tudo direitinho, porque se a criança pega 

uma infecção alimentar não tem como salvar ela. Assim, é o tratamento seguido à 

risca. A dosagem do remédio regrado a hora certa porque se pula o horário, troca 

os horários, às vezes não dá resistência ao remédio”. (Família Branca / EM) 

A criança reconhece suas restrições alimentares, sabe da importância de 

seguir o tratamento recomendado, tomando os medicamentos mesmo não 

gostando acreditando assim que poderá evitar novas internações. 

Mônica: Pega a boneca-avó. “Minha filha eu já voltei”. Aproxima a boneca-

avó para dar um beijo na boneca-mãe que está na cama. “Tudo bem?”. Boneca-

avó pergunta. “Tudo”. Boneca-mãe diz: “Você não comprou nada para mim, 

vovó?. Sabe o que eu comprei? Um monte de docinho para você”. Pega um 

copinho de brinquedo e aproxima da boneca-avó. “Mas quem está na Santa Casa 

tem que comer comida e não doce, vovó”. (Família Verde / SB) 

Mônica: “Vamos dar comidinha”. Pega o copinho. “Mas primeiro eu quero 

tomar Sustagem. Mas você não precisa de Sustagem!”. Pega o copinho e uma 

colher e mexe. “Preciso sim. Eu amo Sustagem!”. Olha  para a  mãe e  sorri.  Mãe:  
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“Ah!”. Sorri para a criança. “Então quer dizer que ela ama Sustagem?”. Mônica: 

“ela toma Sustagem. Ela ama Sustagem. Eu adoro Sustagem, é uma delícia tomar 

Sustagem. Porque ela finge que gosta de tomar, ela finge que adora Sustagem só 

para não se internar. Ela tem medo”. Eu: “ela tem medo?”. Mônica: “De se 

internar, por isso que ela toma”. Mãe: “ela não gosta, mas ela toma”. (Família 

Verde / SB) 

A família segue o tratamento quando administra os medicamentos 

necessários para manter a estabilidade ou melhora clinica da criança evitando 

internações futuras.  Procurar serviços primários de saúde próximos ao domínio 

ajuda a família a continuar com o tratamento.  

“Você não pode dar espaço. Se você der espaço e não fizer fisioterapia, 

não der os remédios é internação”. (Família Verde / EM) 

“Tem que está procurando um posto mais perto, procurando alguma coisa 

porque quando ele fica mais doentinho fica mais fraco”. (Família Laranja / EM) 

“Dou inalação com Berotec”. (Família Laranja / EM) 

Mônica: “Vamos tomar inalação. Toma direitinho”. Coloca a máscara na 

boneca-mãe, que a mãe segura. Sorri. Mãe: “Para quê que ela tem que tomar?” 

Mônica: “Para não tossir de noite” dá risada. (Família Verde / SB) 

Cascão: “Tosse! Inalação!”. Pede para o pai o inalador. (Família Vermelha / 

SB) 

Magali: “Tia (pesquisadora)! A medicação”. Retira a proteção da agulha e 

fica segurando a seringa. (Família Branca / SB) 
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Mãe: “Quando você está com febre, faz o quê em você? Não te dá 

remédio?”. Magali: “Dá?”. Mãe: “Lógico! Dá Dipirona”. (Família Branca / SB) 

É função da enfermeira da Pediatria dar apoio à unidade familiar que cuida 

do paciente doente, esclarecendo suas dúvidas relativas aos cuidados 

necessários à criança, para que o tratamento possa ser oferecido 

adequadamente. 

 

CÓDIGOS TEMA 

 

Se cuidar pode controlar. 

Precisando ter cuidado dobrado. 

Cuidar é finalidade. 

Cuidar para não para o tratamento. 

Dando continuidade ao tratamento. 

Estando atenta aos efeitos do tratamento. 

Lutando diariamente. 

Cuidando para não morrer. 

Tendo que comer comida quando está internada. 

Tomando sustagem para não internar. 

Não gostando de tomar sustagem. 

Tendo medo de internar. 

Fingindo que gosta de tomar sustagem. 

Tomando inalação para não tossir a noite. 

Dando remédio para febr.e 

Dando medicação.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUINDO O TRATAMENTO DA 
CRIANÇA 

 

 

Quadro 8: Seguindo o tratamento da criança. 
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2.2. CUIDANDO FISICAMENTE 
 

 A família sabe da importância do cuidado físico que deve ser oferecido à 

criança doente e geralmente exerce essa função de maneira eficaz. O cuidado 

bem realizado fica evidente com respeito à higiene, à alimentação, ao banho e à 

administração de medicamentos. Outro cuidado consiste em evitar possíveis 

infecções ou contaminações transmitidas por pessoas doentes. 

 “... cuido bem da higiene, de tudo, alimentação. Dele tomar Corticóide. Dou 

banho tudo”... (Família Amarela / EM) 

Franjinha: percebe que o nariz está escorrendo e grita “mãe! Vem logo”. 

Mãe: Traz o lenço de papel para limpar o nariz da criança. (Família Laranja / SB) 

“Dava mel com isso, com aquilo, com tudo que me ensinava”. (Família Lilás 

/ EA) 

“... é um cuidado muito especial, é muito cuidado, principalmente com a 

alimentação, requer uma atenção bem grande”. (Família Vermelha / EP) 

“Ela não pode ficar perto de quem está doente, não pode ficar muito no 

frio...” (Família Branca / EM) 

Ao cuidar fisicamente da criança doente, a família preocupa-se em 

acomodá-la na posição mais confortável possível, fazer cuidados no períneo e 

aquecer contra o frio. 

Mãe: “Está doendo o pescoço? Quer ficar mais assim”. Mostra o outro lado 

para acomodar a criança. Tenta levantar um pouco a corpo da criança na cama. 

(Família Amarela / SB) 
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Mãe: tenta levantar um pouco a cabeça da criança. “Você não quer sentar 

um pouco?”. Tenta posicionar melhor a criança na cama. Segura suas costas e 

coloca a mão na barriga. Cebolinha: “Dá água!”. Mãe: pega um copo de água e 

leva até a boca da criança para ele beber. (Família Amarela / SB) 

Mãe: Aproxima do Franjinha e arruma o travesseiro para ficar mais 

confortável. (Família Laranja / SB) 

Mãe: Pega o cobertor e cobre as pernas da criança. (Família Amarela /SB) 

  Mãe: Tenta levantar um pouco o corpo da criança na cama. “Cebolinha, vou 

passar um pouquinho de pomada aqui”. Realizando troca de fralda na criança. 

(Família Amarela / SB) 

O cuidado efetuado pela família precisa ser constante e intenso. A família 

consegue detectar quando a criança não está bem de saúde e seus esforços são 

direcionados para o seu cuidado. 

“Esse cuidado é constante, eu não deixo ele brincar com água, eu não 

deixo ele ficar correndo na escada. Quando ele senta num canto e começa a ficar 

paradinho, eu já sei que ele não está bem. Tem que ter muito cuidado com ele”. 

(Família Laranja / EM) 

Em domicílio, a família executa todos os cuidados necessários, tentando 

evitar o reaparecimento de sintomas da doença e a internação da criança. Alguns 

destes cuidados consistem em: controle de visitas evitando a transmissão de 

outras patologias, controle da alimentação no sentido de oferecer somente 

produtos recomendáveis e seguros, higienização correta dos alimentos, utilização 

de luvas descartáveis para a troca e manejo da criança, lavagem das mãos 

diminuindo o risco de contaminação e infecção. 
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“Em casa, tomo todos os cuidados, aos poucos regro visitas, regro 

comidinha, tudo. Gosto de eu olhar tudo, eu vou ao supermercado, eu sei 

comprar. Às vezes eu peço para alguém ir ao supermercado para mim eu falo Oh! 

É desse jeito. É dessa marca, não tendo essa marca, não compra aquela 

porcariazinha que é mais baratinha, porque não dá”. (Família Rosa / EM) 

“Deixo tudo prontinho, comidinha, as frutinhas lavadinhas, luvas para trocar 

ela, tudo... Uma coisa mínima pode evitar uma diarréia, uma febre... Chegou da 

rua tem que lavar a mão. Fui orientada do que ela pode comer, do que ela não 

pode”...  (Família Rosa / EM) 

A família considera o ambiente hospitalar contaminado precisando assim 

tomar muito cuidado com a criança, relata também a importância da assepsia 

neste local. 

“O banheiro é só deles, porque a gente tem nossas bactérias e a deles são 

diferentes.... Então tudo tem que tomar cuidado”. (Família Rosa / EM). 

Pai: “Vai pegar a inflamação na mão”. Entrega a luva para a criança guardar 

os brinquedos. “Tem que pegar para guardar”. Cascão: coloca a luva. (Família 

Vermelha / SB) 

“Eu sou mãe, não tem essa de colher exame sem a mãe, não. Se a agulha 

está contaminada, tem alguma coisa...”. (Família Rosa/ EM) 

A família utiliza alguns recursos para registrar os cuidados físicos efetuados 

na criança doente durante a hospitalização - no caderninho, são anotados os 

sinais vitais, resultados de exames e alterações importantes que ocorrem na 

criança.  
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“Fiz um caderninho dela. Ela tem o caderninho de quimioterapia, tem os 

controles dela, a cada xixi, a cada cocô, cada febre, cada controle, cada consulta, 

resultado de exames e tudo. Tem tudo anotado. Já interei o terceiro caderninho”. 

(Família Rosa / EM) 

No trabalho de Ribeiro 68 foi verificado que os pais realizam várias tarefas 

físicas no cuidado de seu filho internado.  

 A equipe de enfermagem durante a hospitalização precisa elogiar a família 

quanto ao cuidado realizado na criança, assim como fornecer informações a 

respeito da assistência e permitir também que a família escolha quais tarefas 

deseja executar. 

Elsen 25 contempla como atividade do enfermeiro compreender o modo de 

cuidar da família, identificando suas potencialidades e dificuldades, reconhecendo 

assim, a necessidade de compartilhar os cuidados à criança com o sistema 

familiar. 

 A assistência de enfermagem centrada na família objetiva que a unidade 

cuidadora esteja presente e envolvida no cuidado com a criança doente.  Sendo 

de responsabilidade do enfermeiro: prover informações, orientações e 

encorajamento para que esses assumam o seu papel. 26
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CÓDIGOS TEMA 

 

Sabendo do que a criança gosta. 

Cuidando da higienização e alimentação. 

Tendo maior cuidado com a alimentação. 

Administrando medicamentos. 

Prestando cuidado constante. 

Sabendo quando a criança  não está bem. 

Tendo que ter muito cuidado com a criança. 

Não permitindo que fique no frio. 

Escrevendo no caderninho. 

Tendo cuidado em casa. 

Regrando visitas. 

Regrando comidas. 

Preocupando-se com a infecção hospitalar. 

Utilizando luvas. 

Lavando os alimentos. 

Realizando lavagem das mãos. 

Limpando o nariz da criança. 

Tentando acomodar a criança. 

Posicionando melhor. 

Oferecendo água. 

Deixando mais confortável. 

Cobrindo com cobertor. 

Precisando usar luvas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDANDO FISICAMENTE 

 
Quadro 9: Cuidando fisicamente. 

 
 

 

 

 



 96

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

2.3. ASSUMINDO TODO O CUIDADO 

Quando um membro da família assume o cuidado com a criança doente, a 

assistência centraliza-se nessa pessoa, geralmente a mãe que aprende a cuidar e 

tenta executar tal função da melhor maneira.    

Assumindo todo o cuidado é uma estratégia utilizada pela família no sentido 

de permanecer próximo da criança e passar a conhecer suas necessidades e 

reações, mas, em contrapartida, vivenciam uma experiência solitária relacionada 

com o cuidado, acreditando que ninguém cuida do paciente como ela, sentindo-se 

sobrecarregada.  

O membro da família que se responsabiliza pelo cuidado da criança sofre 

desgaste físico e emocional por cuidar da criança sem descanso ou revezamento. 
84

“Eu quero o bem dele, eu não o deixo com ninguém. A mãe é aquela que 

cuida. Não o deixo com ninguém, se eu vou para igreja, eu levo, se ele vai para o 

colégio eu vou deixar e buscar... Para mim não tem hora para cuidar dele, toda 

hora é hora. Sou eu quem cuida dele... Eu sempre tenho que cuidar”. (Família 

Lilás /EM) 

“Então eu cuido de toda essa parte do cuidado”... (Família Amarela / EM) 

 O pai da criança doente também assume responsabilidades no cuidado. 

“E tipo assim, o tratamento dele precisa do pai que acompanha tudo que 

ele faz. Que assuma responsabilidades como pai. É assim que eu assumo.”. 

(Família Vermelha / EP) 
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Em contrapartida, neste estudo, a maioria das cuidadoras não pode contar 

com o auxilio do pai da criança ou de outra unidade da família, assumindo sozinha 

toda a assistência. Exercer o papel de pai e mãe ao mesmo tempo no cuidado 

com a criança e com a família é uma função designada pesada. A mãe considera-

se guerreira por assumir tal responsabilidade. 

“Os cuidados, só eu. O pai é ausente. Em dezesseis dias, ele veio (hospital) 

só duas vezes. A filha é minha, fui eu quem colocou no mundo. Sou pai e mãe. É 

muito pesado. As mulheres que criam seus filhos sozinhas são muito guerreiras, 

ainda mais um filho com problemas...”. (Família Verde / EM) 

“Só eu. Quando está aqui (hospital), só eu. O meu marido sai para trabalhar 

uma da tarde e chega cinco e meia, seis da manhã. Ele sai e eu fico em casa”.  

(Família Laranja / EM)  

A mãe prefere realizar, sozinha, o cuidado à criança doente; quando isso 

não é possível, outro membro da família assume a sua função, porém a mãe 

permanece em estado de alerta, supervisionando o cuidado. 

 “Eu prefiro fazer as coisas eu mesma, em último caso, aí eu ponho alguém 

no meu lugar, mas eu fico assim de olho de longe. Eu ligo da rua pergunto se ela 

comeu...”. (Família Rosa / EM) 

A unidade da família que cuida da criança em alguns momentos sente-se 

não conseguindo fazer tudo que considera de sua responsabilidade. Ela precisa 

cumprir seus deveres com a criança doente e ao mesmo tempo com os outros 

membros. 34

Rossato 89 em seu trabalho descreve que o membro da família que cuida da 

criança toma para si a responsabilidade relacionada ao tratamento,  aos cuidados,  
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as internações, ou seja a todas as situações que permeam o adoecimento da 

criança, além das atividades domésticas e profissionais. 

Nessa pesquisa, além do cuidado com a criança doente, diversas 

atividades também precisam ser realizadas como: cuidado com a casa, com os 

outros membros da família, marido e filhos saudáveis, lavagem das roupas. 

Precisando fazer de tudo e sentindo-se pressionada, exigida, cansada e 

sobrecarregada foram relatos das famílias pesquisadas. 

 “Só eu. Eu que trago para cá, eu que levo embora, eu fico aqui. É tudo nas 

minhas costas. Quando eu estava grávida, meu sogro e minha sogra revezava 

comigo, agora ninguém reveza para trocar. Aí eu fico aqui com ela o dia inteiro, a 

noite inteira sozinha. Todo dia... Tem que fazer tudo, lavar roupa, cuidar da casa, 

de filho, de marido.” (Família Branca / EM) 

Mãe: “espera aí que a mãe vai segurar para você”. Faz expressão de 

cansaço, boceja. Senta na poltrona ao lado da cama da criança e tenta descansar 

um pouco.  (Família Branca / SB) 

Os profissionais de saúde devem estar atentos aos riscos envolvidos na 

provisão de cuidados por parte de apenas um membro da família, intervindo e 

incentivando o descanso ou a reformulação dos papéis na família. Geralmente, 

permitir o descanso do membro da família que cuida da criança é muito difícil. 

Alguns familiares podem sentir-se culpados ao deixar o papel de cuidador para 

descansar um pouco. A necessidade de descanso da família varia muito em 

relação à gravidade da doença, à disponibilidade de outros membros para assumir 

o cuidado e aos recursos financeiros. “A provisão de cuidados, adaptação e 

atenção à sua própria saúde precisam ser equilibradas”. 26 
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Um exemplo do benefício do descanso para o membro-cuidador  pode ser 

registrado pelo discurso de uma mãe que viveu esse recurso, junto com a criança 

doente e sua filha saudável, em uma colônia de férias oferecida a crianças com 

diagnóstico de câncer. 

“Nós fizemos um passeio no hotel, descansei um pouco. Arrumei até uma 

paquera, acredita? Um garçom lá do hotel falou que ia sentir saudade de mim. Eu 

falei: oh! Deus do céu! Eu me senti que eu não estou tão feinha assim, não 

estou tão acabada ainda, estou viva ainda. Foi bom o passeio adorei, adorei. 

Tinha uma mulher que ficava com as meninas. Foi numa segunda e voltamos 

numa sexta feira. Foi bom, eu gostei. Lá eles me ensinaram a fazer chaveiro, 

porta-chave... e têm uns cursos lá de natação, violão e outros. É muito bom, é 

muito bom sair assim para passear e esquecer um pouco de casa. Do marido, do 

filho não dá para esquecer, mas está bom, a gente carrega junto, brinca todo 

mundo junto. Eu curti bastante, foi muito bom, foi muito bom esse passeio, me 

ajudou a distrair um pouco, a não ficar pensando em problemas”. 

 O enfermeiro que trabalha com o foco centrado na família precisa adquirir 

uma postura que enxerga e aprecia as qualidades de seus membros, elogiando 

seus esforços e capacidades, ajudando o sistema familiar a fazer o melhor no 

cuidado a criança doente e também ao outros representantes da família. 87

 É muito importante captar o esforço das famílias para lidar com situações 

difíceis, como na doença e hospitalização da criança, principalmente quando um 

dos seus membros assume esse cuidado integralmente. Essa unidade da família 

precisa ser acompanhada e cuidada pelos enfermeiros, reforços positivos, elogios, 

dando ênfase as forças, ao invés dos defeitos e disfunções são intervenções 

adequadas. 26 
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CÓDIGOS TEMA 

 

Cuidando sozinha. 

Sentindo-se sobrecarregada. 

Conhecendo todos os cuidados. 

Sentindo a ausência do marido. 

Tendo que assumir o cuidado. 

Não deixando a criança  sozinha. 

Tendo que aprender a cuidar. 

Buscando compreender os sintomas. 

Sendo indispensável cuidar. 

Tendo o marido ausente. 

Sendo pai e mãe. 

Sendo guerreiras. 

Acompanhando a criança. 

Cuidando de tudo. 

Ficando só em casa. 

Sentindo todo o peso nas costas. 

Não tendo ninguém para revezar o cuidado. 

Tendo que fazer tudo. 

Precisando cuidar da casa, do marido e dos outros filhos. 

Não tendo hora para cuidar. 

Tendo sempre que cuidar. 

Suspirando de cansaço. 

Bocejando de cansaço. 

Descansando na poltrona. 

 

 

 

 

 

ASSUMINDO TODO O CUIDADO  
 

 

Quadro 10: Assumindo todo o cuidado com a criança. 
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2.4. SENDO IMPORTANTE AJUDAR E CUIDAR DA CRIANÇA DOENTE 

Ao perceber que o problema da criança pode ser direcionado ou se 

encaminha para a solução, a família reconhece que seus esforços no cuidado não 

foram em vão. 34

A vivência de sofrimento, dor, angústia e sobrecarga oferece ao membro da 

família a oportunidade de perceber o quanto é importante estar ao lado da criança 

doente, cuidando, ajudando e protegendo. 

“Estou muito feliz pelo fato de estar ao lado dele, neste momento da vida 

dele. Pelo carinho, amor”. (Família Amarela / EM)  

“E tipo assim: o tratamento dele precisa do pai que acompanha tudo que ele 

faz. É o meu afeto, o amor pelo meu filho e acompanhando tudo. É muito 

importante, muito, demais, muito demais”... (Família Vermelha /EP) 

“Cuidando da minha filha é o que importa”. (Família Branca / EM) 

 A família reconhece a importância de ajudar a criança na sua recuperação, 

pois a proximidade pode auxiliar na superação das dificuldades. 

“A gente tem que ajudar ele para ir se recuperando. Você tem que pensar, 

olhar pra ele, pensar que ele precisa muito mais de você, do que você dele. Então 

eu tenho que ficar o mais próximo para superar as dificuldades”. (Família Amarela 

/ EM) 

A vivência do sofrimento pode dar oportunidade a família em aprender e 

refletir sobre a sua própria vida. 34 A doença pode ser uma oportunidade para a 

família dar um novo sentido à vida, à medida que a mãe acredita ter recuperado 

sua identidade materna e que sua presença ao lado do/a filho/a adquire grande 

importância para a melhora clinica e recuperação da criança doente.  
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No momento que o indivíduo consegue encontrar um sentido para a sua 

vida, consegue sobrepor-se a dor e ao sofrimento vivenciado e assim, seguir em 

frente. 88 

 “Eu acho que esse meio tempo que eu fiquei separada dela eu senti muito. 

Aprendi a dar valor, porque acho que eu tinha perdido a identidade de mãe. Eu 

acho que eu voltei e essa é a última internação. Ela melhorou muito rápido”. 

(Família Verde / EM) 

A família é provedora de bem-estar a criança. 17 Assim, a unidade da família 

que assiste a criança sabe da necessidade do seu cuidado e ajuda, reconhecendo 

assim a importância em estar sempre junto, dedicando-se e protegendo-o. 

CÓDIGOS TEMA 
 

Se recuperando ao ajudar a criança. 

Resgatando a identidade de mãe. 

Pensar que a criança precisa muito mais. 

Sendo uma boa mãe. 
Sendo um pai presente. 

Sentindo feliz em ficar com a criança. 

Optando por ficar com a criança. 

Percebendo a melhora da criança. 
Aprendendo a lidar e cuidar. 

Ajudando a criança a se recuperar. 

Ficando próxima para enfrentar as dificuldades. 

Cuidar é o que importa. 

Não permitindo que a criança morra. 

Tranqüilizando a criança. 

Tendo que fazer qualquer coisa. 

Estando sempre com a criança. 

Sendo importante oferecer amor e afeto. 

Sentindo-se responsável pela criança. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SENDO IMPORTANTE AJUDAR E 
CUIDAR DA CRIANÇA DOENTE 

 

Quadro 11: Sendo importante ajudar e cuidar da criança doente. 
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A segunda categoria deste trabalho: NECESSITANDO PRESTAR 
CUIDADOS À CRIANÇA DOENTE foi construída a partir dos temas descritos 

anteriormente. 

 

TEMAS CATEGORIA 

 
Seguindo o tratamento da criança. 

 
Cuidando fisicamente. 

 

Assumindo todo o cuidado.  

 

Sendo importante ajudar e cuidar da 

criança doente. 

 

 
 
 
 

NECESSITANDO PRESTAR 
CUIDADOS A CRIANÇA DOENTE 

 

 
Quadro 12: Necessitando prestar cuidados a criança doente. 
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3. VIVENCIANDO A HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA 

A família que compartilha a hospitalização da criança doente experimenta 

diferentes sentimentos como medo dos procedimentos, desespero diante do 

sofrimento da criança, ansiedade relacionada com a evolução clinica, coragem de 

permanecer dentro do hospital e de enfrentar esses momentos penosos, 

esperança no tratamento e na melhora clinica.  

       Durante a doença e hospitalização da criança, a unidade familiar que cuida 

precisa ausentar-se dos outros membros da família, vivenciando momentos tristes 

e de incertezas, sentindo-se exposto e impotente por não conseguir aliviar a dor 

da criança. Além disso, sofre com a hospitalização, com os procedimentos 

invasivos e com a necessidade de permanecer ao lado da criança no hospital.  

Os temas que emergiram da construção da categoria 3 VIVENCIANDO A 
HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA consistem em: Experimentando rupturas na 
família; Precisando hospitalizar-se junto com a criança; Sofrendo com a 
internação e Sofrendo com os procedimentos (Reconhecendo o sofrimento e a 

dor da criança, Tendo medo, Desconhecendo sobre os materiais hospitalares, 

Dramatizando os procedimentos e Reconhecendo a necessidade dos 

procedimentos) e Desejando a alta hospitalar. 

 

3.1. EXPERIMENTANDO RUPTURAS NA FAMÍLIA 

Devido à necessidade de hospitalização da criança, o membro que assume 

o cuidado acaba afastando-se fisicamente dos outros membros, dificultando a 

manutenção dos relacionamentos entre os outros subsistemas da família. 
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A doença separa a família pela necessidade de prestar cuidados ao 

membro doente, assim como a internação da criança provoca separações e 

desintegra a unidade familiar, ficando um membro para cada lado. Não só a 

criança é separada do sistema familiar, como também sofrem rupturas os outros 

subsistemas: fraternal, conjugal e paternal.  

A prioridade da família é a criança doente, sua responsabilidade está na 

proteção dessa unidade, qualquer outra prioridade será retomada no futuro. 88 

Esse achado foi verificado nesse trabalho quando a mãe prioriza a criança doente 

em relação aos outros filhos.  

“Aí eu trago logo ele para o hospital, venho logo, não quero saber de casa. 

Os outros já estão bonzinhos já dá para cuidar direitinho. Venho embora 

(hospital)”. (Família Laranja / EM) 

A separação física da criança do resto da família gera sofrimento e dor para 

todos. A família sofre ao sentir-se obrigada a fornecer informação e suporte 

emocional para a criança doente, para os irmãos e para o resto da família.   

Almeja-se muito a alta hospitalar para o restabelecimento do equilíbrio 

familiar, minimizando essa ruptura. 

Sente-se a separação da criança doente dos outros membros, 

especialmente do subsistema paternal, como uma situação difícil de enfrentar 

porque a criança é muito unida ou apegada ao pai. Nessa pesquisa, geralmente, o 

pai participa pouco do cuidado à criança ou apenas está presente nos horários de 

visita estabelecidos pela instituição hospitalar. 

“É ruim, muito ruim. Ela é muito apegada com o meu marido”. (Família 

Branca / EM) 
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 “Está sendo muito difícil, porque é muito apegado com o pai, com os 

irmãos”. (Família Amarela / EM) 

O afastamento do convívio com a família fragiliza a criança. 82 Quando está 

hospitalizada, a criança percebe a ausência do pai e a justifica, explicando que ele 

está doente ou que precisa trabalhar, por isso permanece tão pouco tempo com 

o/a filho/a no hospital.  

Mãe: “E o seu papai, vem te visitar?”. Olha para a criança com expressão 

de tristeza. Mônica: “Ah! O meu papai vem. Ele não veio hoje, porque está 

doente”. Segura o boneco-pai na mão. Mãe: “Ah! É!”. Mônica: “Este daqui vai ser o 

papai (boneco-pai). Oi minha filha. Oi papai, tudo bem? Tchau”. Boneco-pai dá um 

beijo na boneca-mãe que está deitada na cama. Mãe: “Nossa, ele vai embora 

rápido, por quê?”. Mônica: “Ah! Porque ele tem que trabalhar”. (Família Verde / 

SB) 

A ruptura no subsistema fraternal é bem notada pela criança hospitalizada e 

o membro que cuida porque os irmãos, na maioria das vezes, não são 

participantes da experiência de internação. A mãe relata que a criança quer estar 

junto dos irmãos. A criança descreve como é a presença dos seus irmãos durante 

o processo de internação e quem são os membros da família que a visitam.  

 “Ela quer ficar junto com os irmãos”. (Família Verde / EM) 

Mãe: “Horário de visita, quem vem te visitar?”. Mônica: “Os irmãozinhos”. 

Pega o boneco-menino.  “O José (nome fictício) primeiro. Oi Mônica, tudo bem? 

Tudo. Então, tá. Tchau”. Boneco-menino dá um beijo na boneca-mãe. “Agora a 

Maria (nome fictício)”. Pega o boneco-menina e movimenta “Oi Mônica, você está 

internada? Estou! Nem posso ficar com você muito. Tchau”. A boneca-menina dá 

um beijo na boneca - mãe. Coloca a  boneca-menina na  cama. “Agora  é a  minha  
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vez, eu sou a mãe da Mônica”. Aproxima o boneco-médico do boneco-mãe dá um 

beijo. (Família Verde / SB) 

Mãe: “Olha o José e a Maria aqui”. Pega o boneco-menino e a boneca-

menina mostra para a criança. “Olha os irmãos da Mônica aqui. Eles vieram ver 

você no hospital?” Mônica: “Não”. (Família Verde /SB) 

Percebe-se o impacto da doença na relação conjugal, quando a separação 

física do casal se faz necessária para o cuidado da criança ou para a permanência 

e acompanhamento do tratamento no hospital. A unidade familiar, representada 

pela esposa, mãe da criança doente, tem menos tempo disponível para o marido, 

devido às demandas envolvidas no cuidado prestado à criança.  

“Eu não estou presente com meu marido”... (Família Amarela / EM) 

Uma alteração descrita no trabalho de Rossato 89 relaciona ao sentimento 

de abandono dos irmãos por sentirem negligenciados pelos pais e o sentimento de 

culpa dos pais por dedicarem mais a criança doente. 

Esses achados aproximam-se dos encontrados nessa pesquisa quando a 

família demonstra muita preocupação com essa ruptura, motivada pela doença e a 

necessidade de internação da criança, principalmente com os outros membros 

saudáveis que permanecem em casa. A unidade familiar que cuida da criança, 

geralmente a mãe, deseja estar junto dos seus outros filhos, percebe a 

responsabilidade que tem sobre eles, em relação à educação, aos deveres da 

escola e ao cuidado físico e emocional que precisam receber. 

A família julga-se culpada por não estar presente o tempo todo com os 

outros filhos e por isso teme cobranças futuras. Enquanto a criança permanece 

internada, a família apresenta preocupações com a casa, a alimentação dos 

outros filhos, a educação e o funcionamento da dinâmica familiar na sua ausência.  
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A família não consegue desligar-se da casa, dos seus outros filhos e da 

dinâmica familiar, quando permanece no hospital.  

“Eu quero estar criando os meus outros filhos que são adolescentes”. 

(Família Amarela / EM) 

“Eu tenho outros dois filhos em casa, responsabilidade com eles, é escola, 

dever, tem que explicar tudo”. (Família Verde / EM) 

“É difícil, porque tenho outros filhos, a casa, a escola deles, tenho que 

acompanhar. Preocupo como é que estão as coisas em casa, será que a geladeira 

está cheia. O que tinha para fazer em casa. Às vezes eles podem me cobrar, mais 

tarde, pôxa vida você fica mais com a Rosinha do que comigo. Eu fico com um pé 

em casa e outro aqui no hospital”. (Família Rosa /EM) 

A mãe mantém seus pensamentos na casa e nos outros filhos e deseja que 

a criança doente tenha alta hospitalar, para que ela possa estar presente e cuidar 

dos outros membros e da sua casa. 

... “Eu fico pensando na minha outra criança que está em casa. Faz cinco 

dias que eu não a vejo. Então é ruim. Eu não vejo a hora de ir embora e ela 

também ir embora daqui”.  (Família Branca / EM) 

Uma forma descrita pela família para amenizar a ruptura ocasionada pela 

hospitalização da criança doente é dividir o tempo com os outros filhos, em 

domicílio, compartilhando experiências. 

Mas em casa eu divido o tempo, dividindo as experiências com todos”. 

(Família Rosa / EM) 
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Com a separação dos membros da família, as dinâmicas modificam-se, os 

irmãos, geralmente, percebem a atenção especial dada à criança e acreditam que 

os pais gostam menos deles que do irmão doente.   

“Meu outro filho fala: “A Senhora gosta mais dele (Franjinha) do que de 

mim”. Não! É porque ele às vezes é mais fraquinho, cansadinho, ele não dá conta 

de subir escada porque está sempre cansado”... (Família Laranja / EM) 

Conforme o exposto, a hospitalização é um fator desencadeante da ruptura 

familiar, porque a internação de um membro da família afeta todos os seus 

componentes em diferentes níveis. 26 

A separação física dos membros da família, que não podem estar no 

hospital, traz diversas preocupações e os papéis precisam ser reestruturados para 

o cuidado da casa, dos outros membros e das relações familiares.   

Nesse momento, o enfermeiro precisa facilitar a comunicação entre os 

membros da família, na tentativa de minimizar a ruptura existente durante a 

hospitalização da criança. Incentivar a presença dos outros membros dentro do 

contexto da hospitalização ajuda também a reduzir a saudade e as preocupações. 
26 
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CÓDIGOS TEMA 
 

Não estando presente com o marido e com os filhos. 

Querendo criar os outros filhos. 

Tendo outros filhos. 

Tendo responsabilidades com os outros filhos. 

Sentindo-se culpada. 

Ficando com medo de cobranças futuras. 

Tendo que acompanhar os filhos. 

Dividindo o tempo em casa. 

Sentindo que a filha quer estar junto dos irmãos. 

Querendo estar com a mãe e com o pai. 

Não recebendo visita do pai. 

Percebendo a ausência dos irmãos. 

Sabendo que o pai precisa trabalhar. 

Relatando que o pai está doente. 

Dizendo que o marido vai embora rápido do hospital. 

Recebendo visita dos irmãos e da mãe. 

Sabendo que o irmão não pode ficar no hospital. 

 

 
 

 
EXPERIMENTANDO RUPTURAS NA 

FAMÍLIA 
 

Quadro 13: Experimentando rupturas na família. 

 

3.2. PRECISANDO HOSPITALIZAR-SE JUNTO COM A CRIANÇA 

A prioridade da família é o cuidado a criança doente, passando a sua vida 

para segundo plano, surgindo novas posturas, valores e significados. 82 Nesse 

estudo, quando a criança precisa hospitalizar-se, a família já se prepara para 

permanecer ao seu lado independente da quantidade de dias necessários. 

“Já trago toda a bagagem, trago a minha roupa, a roupa dele. Já trago tudo 

isso, porque sei que não vou voltar lá para pegar... Aí eu pego a minha roupa, fico 

aqui noite e dia. Tomo banho, almoço, tudo aqui. Não vou para casa. (Família 

Laranja /EM) 
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“Às vezes amanhecia no hospital com ele internado, eu passava dez dias 

no hospital, oito dias, cinco dias, perdi as contas”... (Família Lilás / EA) 

Avó: “Hoje nós estamos há dezessete dias no hospital. Demais, 

dezessete!”. (Família Lilás / SB) 

A família decide internar-se junto com a criança objetivando cumprir o seu 

papel de protetora, fazendo tudo que for possível para minimizar o sofrimento 

físico e psíquico e cumprindo a obrigação moral de advogar em prol as 

necessidades da criança nesse ambiente. 34 Hospitalizar-se junto com a criança é 

uma estratégia adotada pela família para aliviar a sua insegurança em relação ao 

que está acontecendo, garantindo proteção e apoio à criança doente, além de 

buscar o melhor atendimento durante a internação. Acredita que, ficando no 

hospital, ela poderá evitar traumas e sofrimento à criança, e, estando perto, 

auxiliar no que a criança precisar. 

 “Quem quer o bem da criança é a gente. A gente precisa ficar sempre por 

perto para proteger ela e melhorar o tratamento dela... E ficando perto ajuda 

bastante, a gente está vendo como as crianças estão sendo tratadas e alivia para 

a gente que aprende também como fazer em casa”. (Família Rosa / EM) 

 O sofrimento enfrentado pela criança, o medo de ficar sem a mãe durante a 

internação está presente também no trabalho de Ribeiro 68 quando percebe a 

sensação de vulnerabilidade vivenciada pela criança frente a possibilidade de não 

estar sendo protegida pela mãe. 

O momento em que a família precisa deixar a criança no quarto do hospital 

é permeado de dor e sofrimento, porque a criança chora, pede a permanência da 

mãe, sente falta, não quer ficar só, sentindo-se agoniada. 
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 “Não tem ninguém para ficar com ele, olhando, aí ele fica agoniado. Às 

vezes, tenho que sair daqui para ir almoçar num lugar pertinho. Ele não fica bem. 

Ele procura, chama para tomar banho, ele chora. Tem que ficar. Aí eu fico. É o 

jeito. Se a gente não deixa, não tem como comer, às vezes eu fico sem tomar 

café. Hoje mesmo, de manhã, eu fui tomar café, ele ficou dormindo, à tarde eu dei 

o almoço dele, botei ele para dormir, depois eu saí”. (Família Laranja / EM) 
 

Sensação descrita também quando a criança destaca a importância da 

permanência da família ao seu lado, para protegê-la da dor e da perda de acesso 

venoso.  

Mônica: “A vovó deixou a filha dela sozinha e então por isso ela perdeu a 

veia”. (Família Verde / SB) 

Esse medo da criança em estar longe da mãe, ou a insegurança da família 

não permitindo que fique sozinha, faz com que a ausência física seja apenas para 

satisfazer as necessidades pessoais da unidade que cuida, como banho e 

alimentação ou para ir até o domicílio. Algumas deixam de satisfazer essas 

necessidades, ou não as executam de forma adequada, para permanecer próxima 

da criança no hospital.  

 “Então, à medida que fica internada, eu procuro ficar aqui o máximo 

possível. Às vezes, eu peço para alguém ficar aqui rápido e eu vou lá em casa, 

busco uma roupa e volto. Ou peço pra alguém ficar aqui para eu resolver alguma 

coisa na rua e volto”... (Família Rosa / EM) 

“Eu tenho preferência em não ir almoçar... Se ela está muito ruim, eu prefiro 

não fazer a refeição. Quando ela estiver dormindo dou uma olhadinha ou desço e 

como um lanchinho lá em baixo e subo de volta. Raramente faço  uma  refeição  lá  
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em baixo no refeitório. Eu prefiro ficar por perto. Por que ela sente falta. Ela 

pergunta porquê demorou”. (Família Rosa / EM) 

 “Aqui é muito rápido, você têm dois minutos pra você ir ao banheiro rápido 

e voltar para a criança”. (Família Rosa / EM) 

Estratégias são desenvolvidas para não precisar ausentar-se nos horários 

de refeição como a descrita: 

“Se ele ficar acordado, fica chorando, trago bastante fruta, aí se eu vejo que 

ele está bastante agitado, chorando, eu não vou”. (Família Laranja / EM) 

Ao permanecer junto da criança no contexto hospitalar, a família precisa 

assumir compromissos que lhe exigem muita dedicação, sacrifício e amor. A 

unidade da família, hospitalizada com a criança, sente-se sobrecarregada, presa e 

sozinha, descrevendo essa permanência como uma vivência horrível. 

“Eu não acho que é a criança que fica internada, quem interna é a mãe, a 

mãe não sai. O pai, não, o pai vai dar uma volta, passear, andar. Aí eu fico com 

ela o dia inteiro, a noite inteira sozinha. Todo dia... Para mim o pior aqui é estar 

presa, ficar presa aqui é horrível, horrível”. (Família Branca /EM) 

A criança percebe como a sua família se sente permanecendo dentro do 

hospital, acompanhando e vivenciando a sua internação. 

Mônica: “Agora eu vou ver a mamãe. Vou ver, porque neste hospital aqui é 

a mamãe que está doente. Vamos ver agora como ela está”. Pega o termômetro, 

retira da caixa, coloca no braço da boneca-mãe, retira rapidamente. “Mas a 

mamãe está um pouco doente”. Guarda o termômetro dentro da caixa. “Ela está 

com dor de cabeça”. Coça a cabeça. (Família Verde / SB) 
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Permanecer no hospital não é bom, todo o seu contexto é ruim, mas é a 

única alternativa que a família encontra. Relatam-se sentimentos de dor, 

desconforto e cansaço. 

 “É tão volúvel a vida, ficar sem fazer nada aqui. No hospital eu não gostava 

de ficar, mas se tivesse como ficar em casa... Tudo é ruim no hospital (Risos). Eu 

sentia muita dor, vivia tendo que tomar “Dorflex”, de tanta dor nas costas. É 

totalmente desconfortável”. (Família Laranja / EM)  

A família permanece hospitalizada junto com a criança, mesmo não 

recebendo conforto físico e mental. A estrutura física do hospital não está 

preparada para receber e acolher a família de forma apropriada. Isso se evidencia 

claramente: quando não existe um lugar para descansar, sendo-lhe oferecida 

apenas uma cadeira; quando não dispõe de um lugar ideal para colocar seus 

pertences e quando não possui nenhum local ou atividade para o lazer. 

A família é atingida pelas regras e rotinas do ambiente hospitalar, 

freqüentemente implícitas, isto é, não proferidas verbalmente, mas que ela é 

capaz de entender ou interpretar, redirecionando suas ações. 

 “As mãezinhas pegam as cadeiras. Essa cadeira é muito desconfortável. 

Então, às vezes some o banquinho de apoio dos pés, elas pegam as escadinhas 

da outra pra colocar os pés durante a noite para dormir. Quando dá para dormir eu 

durmo, quando não dá, eu vou andar, desço o corredor, fico esperando a hora”.  

(Família Rosa / EM) 

A criança percebe o desconforto físico pelo qual a mãe passa no contexto 

hospitalar. Isso fica claro quando o doente relata a importância de a mãe 

permanecer sentada em uma cadeira para não se cansar. 
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Mônica: Pega uma cadeira “Olha o que eu trouxe para você. Uma cadeira 

para a senhora não ficar cansada”. Senta o boneco-médico na cadeira. “Obrigada. 

De nada. Duas cadeiras”. Coloca a outra cadeira próxima da boneca-mãe. 

“Pronto, minha filhinha, a mamãe está aqui com você”. (Família Verde / SB) 

“Vou encarar aquele chuveiro que é terrível (risos). Você tem que tomar um 

banho super-rápido, a rotina muda... Muda muito. Eu coloco o celular para 

despertar de madrugada para poder levantar e ir tomar banho, na hora que não 

tem ninguém. Porque é muito ruim tomar banho em cinco segundos, dez 

segundos”. (Família Rosa / EM) 

A unidade familiar percebe que nenhuma atividade de lazer é desenvolvida 

dentro do hospital relatando não ter o que fazer quando a criança se encontra 

internada.  

“O único lugar que eu vou ou é para fazer algum exame dela ou para ir para 

o refeitório e volto para cá e ficar aqui só, não faço mais nada”. (Família Branca / 

EM)  

O sistema familiar lida com dificuldades financeiras e, devido à necessidade 

de internação da criança, não consegue resolvê-las.   

 “Não consegui receber e assim não tenho tempo de correr atrás. E isso 

atrapalha bastante, porque tem que amanhecer o dia na fila, com exames, com 

papel, com tudo. Eu prefiro estar acompanhando ela e deixar isso pra lá. Quando 

ela está em casa, eu ainda corro atrás”... (Família Rosa / EM) 

A família depara-se com barreiras institucionais que dificultam suas ações e 

a tomada de decisão em relação à criança, precisando, às vezes, por si própria 

compreender tudo que se está passando com a criança.  
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“É assim a gente aprende a falar a língua deles, dos enfermeiros e dos 

médicos, porque eles falam uma coisa na frente da gente, a gente troca para 

nossa língua. Vai aprendendo com eles, assim na raça, na vida, sem precisar 

estudar. Porque mais tarde a gente pode usar isso para orientar mais alguém, ou 

mesmo na função da vida mais para frente”. (Família Rosa /EM) 

Por permanecer um longo período com a criança nesse local, a família 

acaba conhecendo algumas dinâmicas e situações tipicamente hospitalares. 

Cascão: coloca o telefone no ouvido. “Alô”. Pai: “Alô, quem está falando?”. 

Cascão: “Cascão”. Pai: “É o doutor Cascão?”. Cascão: “É”. Pai: “O que foi doutor 

Cascão, o que você queria?”. Cascão: “Uma ambulância”. Pai: “Uma ambulância? 

Para quê? Para quem, doutor?”. Cascão: “Para um paciente que está doente”. Pai: 

“está muito rui, doutor?”. Cascão: “está”. Pai: “Está bem, daqui a pouco está 

chegando a ambulância aí”. (Família Vermelha / SB) 

Pai: “nossa! A ambulância sofreu um acidente”. Derruba a ambulância no 

chão. “Vamos chamar o resgate. Houve um acidente, capotou. E agora?”. Cascão: 

“capotou. Tem que chamar o resgate”. Pega o carro da policia e aproxima da 

ambulância. Pai: “traz o resgate”. Faz barulho de sirene com o carro. “A maca. 

Rápido! A maca. Cadê a maca para colocar o paciente? A maca é esse aqui”. 

Aponta para a maca. (Família Vermelha / SB) 

As famílias que já vivenciaram várias internações da criança descrevem a 

importância de ajudar outras famílias que estão experimentando tal momento, 

oferecendo conforto, sendo solitárias e informando sobre a rotina e normas da 

instituição. 
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 “Á medida que a gente está aqui há mais tempo, a gente dá conforto para 

quem chegou agora. São muitos dias internados. Fico mais aqui do que em casa”.  

(Família Rosa / EM) 

Contudo, ao vivenciar a doença da criança, a família entra em um mundo 

novo e desconhecido, o mundo do hospital, cuja rotina, organizações e dinâmicas 

são muito distintas do seu cotidiano. 82  

Quando a família vivencia a situação de hospitalizar-se junto com a criança, 

a enfermeira precisa reconhecer a importância de manter o foco sobre o domínio 

emocional da família e juntamente incentivar outros membros da família a serem 

cuidadores no contexto hospitalar, protegendo assim, da exaustão física e mental. 
26

O ambiente físico e a estrutura para a permanência da família dentro do 

hospital representam outras preocupações que as instituições hospitalares 

precisariam ter para amenizar essa experiência negativa. Igualmente, deveriam 

constituir funções da enfermeira: reconhecer e estimular as forças do membro 

cuidador, suas competências e recursos, oferecer informações sobre o estado de 

saúde da criança em uma linguagem clara, relevante e específica para cada 

família e, principalmente, verificar e compreender o impacto que a hospitalização 

está ocasionando no sistema familiar.  
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CÓDIGOS TEMA 
 
Tendo que superar as rotinas. 

Superando barreiras. 

Sentindo-se aflita. 

Ficando tensa. 

Não indo para casa. 

Trazendo toda a bagagem. 

Precisando ficar vários dias no hospital. 

Ficando sozinha. 

Perdendo o acesso venoso. 

Precisando ficar internada. 

Sendo a mãe que fica internada. 

Ficando só no hospital. 

Sendo horrível ficar no hospital. 

Trazendo frutas. 

Optando por  ficar com a criança. 

Aprendendo a falar a língua dos profissionais de Saúde. 

Precisando do capacete. 

Chamando a ambulância. 

Tendo um paciente ruim. 

Orientando outros familiares. 

Chamando o resgate. 

Oferecendo conforto a outros familiares. 

Ficando mais no hospital do que em casa. 

Ficando a criança agoniada. 

Não ficando bem a criança. 

Tendo que ficar sem comer. 

Estando a mãe doente. 

Estando volúvel. 

Não gostando de ficar no hospital. 

Tendo desconforto e dor. 

Não tendo cadeira para dormir. 

Precisando encarar o chuveiro. 

Tomando banho rápido. 

Ficando o máximo de tempo com a criança. 

Preferindo não almoçar. 

Preferindo ficar por perto. 

Sentindo falta da mãe. 

Não tendo nada para fazer no hospital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECISANDO HOSPITALIZAR-SE 
JUNTO COM A CRIANÇA 

 
 
 
 
 
 

 

Quadro 14: Precisando hospitalizar-se junto com a criança. 
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3.3. SOFRENDO COM A INTERNAÇÃO 

A hospitalização determina sentimentos de insegurança emocional, devido 

a vulnerabilidade vivenciada pelo sistema familiar e da impossibilidade de controle 

da situação. Constitui um marco de dúvidas em relação ao tratamento e a 

competência dos profissionais de Saúde. Sentimentos de solidão, medo e 

impessoalidades no ambiente hospitalar são descritos no trabalho de Gonçalves 90 

determinando assim, o sofrimento que a família experimenta durante a internação 

da criança. 

 A hospitalização intensifica a ansiedade e a insegurança do sistema familiar 

porque impõe afastamento do ambiente natural, ruptura da família, alterações nos 

hábitos cotidianos e nas rotinas. 

 No período de hospitalização da criança a família sofre muito, fica aflita por 

resultados no tratamento e tensa por não saber o que pode acontecer. Vive 

incertezas frente ao tratamento, aos sintomas e aos procedimentos realizados. 

Com essa experiência, a família parece quase desmoronada, sentindo-se dividida 

quanto à hospitalização, mas aliviada por saber que a criança está sendo bem 

assistida, porém preocupada com o seu sofrimento.  

“Faz quinze dias que ele internou, é difícil... Quase não tem mais sorriso, 

mais é choro... É doloroso, muito doloroso ouvir o choro dele. Na internação, eu 

fico um pouco aflita. A gente fica tensa em tudo. É muito difícil. Cria, sabe, uma 

angústia muito grande, às vezes eu choro, às vezes eu fico forte. Quinze dias de 

choro que eu passei aqui... Porque fica internado bastante tempo.  Eu me sinto em 

partes. . Porque sou bem assistida,mas ver meu filho aqui é muito difícil para mim. 

Estou um pouco preocupada, mas um pouco mais aliviada, um pouco mais 

confortada, porque pensei que não ia conseguir  ficar  aqui dentro  do  hospital.  Ai  
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meu Deus, me dê força! Porque achei que não ia conseguir ficar por causa do 

sofrimento dele”. (Família Amarela / EM) 

Quando a internação se torna uma experiência vivenciada várias vezes, a 

família consegue perceber mudanças significativas no comportamento da criança. 

Outro fato que favorece o sofrimento familiar é a longa permanência com a criança 

internada, algumas mães já perderam até a conta das hospitalizações ocorridas. 

“É muito ruim. Ele já internou várias vezes, três anos. Quando ele está 

aqui... Qualquer outra criança doente muda completamente”. (Família Vermelha / 

EP) 

“Se ele já está tossindo, eu já fico preocupada, pensando no tempo que ele 

tem que ficar aqui. Quando ele fica cansadinho, aí tem que vir e ficar internado. 

Ele ficar internado é tão ruim”. (Família Laranja / EM) 

“É péssimo, muito ruim, é triste. Já foram mais de dez (internações). Eu não 

acho bom. Não é bom... A gente pensa na recuperação dela sabe, mas não é 

legal... Eu acho que fiquei aqui um ano e pouco. Não é bom”. (Família Verde / EM) 

Mãe: “Você sabe quanto tempo esta criança (Mônica) interna?” Mônica: não 

responde. Mãe: “Quanto tempo a Mônica interna?” Mônica: “Há alguns dias”. 

Segura o equipo com auxilio da mãe. Mãe: “Alguns dias? Anos”. (Família Verde / 

SB) 

Avó: “Eu passei de dez e aí não tem conta. Lá no Maranhão, só vivia 

internado. Depois quando chega aqui, já veio internado. É uma luta, é uma luta.” 

Coça a cabeça. “Desde pequenininho somente, cansava tanto, tanto. De 

madrugada, meia noite eu tinha que estar chamando minhas irmãs para levar a 

gente no hospital que o menino estava morrendo.” (Família Lilás / SB) 
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A criança expressa sua realidade sobre as internações, quando diz que 

todos os bonecos da brincadeira estão hospitalizados ou quando reconhece que 

ela (criança) não está em casa e sim, no hospital. 

Chico Bento: Pega o boneco-médico, aproxima da avó e deita-o sobre a 

mesa. “Está todo mundo no hospital”. (Família Lilás / SB) 

Mãe: “Não, ela (boneca-pequena) fica aí dentro da casa, você tem que 

fazer de conta. Olha só, está vendo? Tem até piscina a casa, olha só!”. Mônica: 

“Mas a Mônica está internada”. (Família Verde / SB) 

Vivenciar várias internações faz com que a criança reconheça o seu 

diagnóstico clinico e o motivo da internação atual. 

Mãe: “Você está atendendo e não sabe o nome dela?” aponta para a 

boneca-mãe. Mônica: “Eu sei”. Sorri, coloca a mão na sua orelha “Mônica”. Olha 

para a mãe. Mãe: “Você sabe o que a Mônica tem?” Mônica: “Fibrose cística”. 

(Família Verde / SB) 

Mãe: “Porque que a Mônica internou?” Olha para criança. Mônica: “Porque 

estava com o catarro cheio de pulmão. Agora é a vez de outra Mônica se internar” 

(refere-se à boneca-mãe).  (Família Verde / SB) 

Eu: “O que esse neném têm?”. Cebolinha: “Síndrome nefrótica”.(Família 

Amarela / SB) 

Cascão: “Ele está doente por causa que ele veio de tosse”. (Família 

Vermelha / SB) 

A família sofre com a internação da criança, quando percebe que esta não 

consegue realizar atividades consideradas normais, como eram feitas em 

domicílio. A criança, durante a sessão de B.T.D., deseja esconder o boneco –bebê  
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debaixo da cama. A unidade familiar e a criança expressam a necessidade de os 

bonecos descansarem. 

“Ela (Magali) não come a comida daqui de jeito nenhum, em casa ela come, 

mas aqui... Ela sente o cheiro e dá ânsia. Uma vez eu fui forçar ela comer, ela 

vomitou, aí eu não forcei mais. Falei: não vou forçar não! É muito difícil, a gente 

sofre com isso”. (Família Branca / EM) 

Mãe: “E esse bebezinho”?. Cebolinha: “Vou preparar para dormir.” (Família 

Amarela / SB) 

Mãe: “Nossa! Bateu!” Referindo-se ao carro de ambulância que bateu nos 

brinquedos em cima da cama. Franjinha: “Mãe, deixa dormir.” Mãe: “Está 

dormindo?”. Franjinha: “Está dormindo.” Mãe: “Então põe ele para dormir.” 

(Família Laranja / SB) 

Diferentes fatores somam-se e colaboram para o sofrimento da família, 

nessa fase de internação. 

“Toda vez que eu ia internar ele, tinha esse negócio do registro. Aí, meu 

Deus! Eu ainda não tenho a guarda dele. E mesmo que passe mais um dia, dois, é 

melhor eu esperar sair o documento, porque toda a vez que ele interna, precisava 

disso... Tenho que ficar com essa criança, ele está aqui com nós. Tenho que 

assumir”... (Família Lilás / EA) 

A família da criança internada precisa receber apoio da equipe de  Saúde, 

em especial, dos enfermeiros que se encontram próximos a essas pessoas, 24 

horas por dia. Esse profissional  pode  minimizar  os  sofrimentos expressos  pelas 

famílias, auxiliando na conexão  entre a  doença, a  hospitalização  da  criança e 

as respostas emocionais da família a essa ocorrência. Constituem  atitudes 

humanitárias  e  confortantes:  ouvir  suas  perguntas,  reivindicações  e  queixas,  
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reconhecendo suas necessidades, validando suas respostas e compreendendo o 

que significa, para o núcleo familiar, a hospitalização da criança.  
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CODIGOS TEMA 
 

Sentindo medo.  

Sentindo dor. 

Vivenciando muita tristeza  e dor. 

Tendo que passar por várias internações. 

Querendo a alta hospitalar. 

Compreendendo como é difícil para a criança ficar no 

hospital. 

Não vendo mais sorrisos na criança. 

Sendo difícil ouvir a criança chorar. 

Ficando aflita. 

Sentindo-se angustiada. 

Sendo difícil ver a criança sofrer. 

Verificando mudanças no comportamento. 

Preocupando-se com o tempo de internação 

Sendo ruim a criança ficar internada. 

Sendo triste vivenciar a internação da criança.  

Tendo que internar a criança há alguns anos. 

Ficado com medo da morte. 

Estando toda semana no hospital. 

Vivendo internada. 

Sendo uma luta. 

Estando todo mundo no hospital. 

Reconhecendo o diagnóstico. 

Reconhecendo o motivo da internação. 

Internando a boneca. 

Não querendo comer no hospital. 

Querendo dormir. 

Precisando legalizar documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

SOFRENDO COM A INTERNAÇÃO 

 

 

Quadro 15: Sofrendo com a internação. 
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3.4. SOFRENDO COM OS PROCEDIMENTOS 

Para o sistema familiar, torna-se doloroso presenciar o sofrimento da 

criança, por ocasião de procedimentos invasivos. Esse tema Sofrendo com os 
procedimentos foi subdividido em: Reconhecendo o sofrimento e a dor da 

criança, Tendo medo, Desconhecendo sobre os procedimentos, Dramatizando os 

procedimentos e Reconhecendo a necessidade dos procedimentos. 

 

3.4.1. Reconhecendo o sofrimento e a dor da criança 

A unidade familiar acompanhante reconhece o sofrimento e a dor da 

criança durante a realização do procedimento invasivo. Precisando ter muita força 

e respirar fundo são estratégias utilizadas para suportar essas condutas 

indesejáveis, porém, indispensáveis. 

 “Ultimamente eu estou meio calada, é uma coisa que eu não gosto de 

fazer. Estou tão assim que a gente não tem palavras. Então, o melhor é você 

respirar fundo e deixar passar esse momento, esse presente. Sabe, acalmar um 

pouco. Aquele momento ali para mim, é difícil”. (refere à realização de uma 

punção venosa na criança) . (Família Amarela / EM) 

Nessas ocasiões, a família sofre constante e intensamente, sentimento 

reiterado, com muita clareza e ênfase, em vários parágrafos deste sub-tema.   

“Eu ficava com meu irmão no hospital, via um monte de cabecinha raspada 

por causa do soro. Quase fico doida agora. Lembro do meu irmão e quando vão 

furar o Franjinha eu não gosto. Acho que fiquei com isso na cabeça”. (Família 

Laranja / EM) 
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Uma unidade familiar descreve o sofrimento por que passou ao presenciar 

um profissional de Saúde tentando colher sangue da criança para um exame 

laboratorial. A estratégia, utilizada por essa mãe para proteger a filha, foi não 

permitir que o mesmo profissional realizasse futuramente outros procedimentos na 

criança. 

“Teve um homem do laboratório, que ontem a machucou... Viu que ela não 

tinha veia para pegar, nada. Precisava colher uma hemocultura. Ele enfiou a 

agulha assim e cutucou à força, o braço dela inchou. Daí eu falei para ele “Mas 

não faz isso! Está machucando, ela falou que está doendo. Que coisa horrível!”. 

Ele falou: “Imagina, imagina. Ai devia colher os exames sem as mãezinhas perto. 

Eu sei que é criança da hemato. Eu estou aqui muitos anos trabalhando... Não é a 

primeira criança que eu colho sangue que não tem veia”. ”Ela falou está me 

machucando, ela está falando que está machucando. Ela está chorando e 

gritando”. Aí ele tirou a agulha de uma vez... E aí saiu batendo o pé. Aí eu falei 

para a  enfermeira: “Estou muito magoada com você”. Ela perguntou: “Por quê?”. 

“Porque você está apoiando ele, sendo que ele estava machucando a menina e 

ele estava aqui só para fazer exame e não para judiar da menina. Não autorizo 

mais ele chegar perto. Se caso precisar colher exame e vier ele de novo, eu 

não vou aceitar”. (Família Rosa / EM) 

Segundo Pinto 91, a mãe observa, aprende, compara e tira conclusões a 

respeito das técnicas realizadas pelos profissionais de Saúde, assim como, dos 

seus comportamentos pessoais frente a criança hospitalizada. 

Ter que se submeter aos procedimentos invasivos contra a sua vontade 

provoca sofrimento e dor, sentimentos de desagrado e raiva na criança. A criança 

expressa tais sentimentos durante a brincadeira, quando transfixa a agulha no 

boneco. 
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Franjinha: pega o boneco-pai e fura suas costas com a seringa grande, 

segurando em suas pernas. Movimenta o boneco-pai, olha do outro lado para ver 

se a agulha perfurou, observa atentamente esse movimento. Movimenta a seringa 

e olha com atenção a barriga do boneco-pai para ver a agulha que transfixou do 

outro lado. Aprofunda a agulha ate que transfixe nas costas. Depois segura na 

seringa e roda o boneco-pai pela seringa. Retira a seringa com agulha da barriga 

e fura o rosto do boneco-pai, enfia a agulha, movimenta, retira a agulha e joga o 

boneco-pai na cama, movimento brusco. (Família Laranja / SB) 

Criança: Fura com força o braço da boneca-médica que permanece deitada 

na cama próxima da criança, puxa o êmbolo várias vezes. Retira a agulha do 

braço do boneco-médico. “Acabou!”. (Família Branca / SB) 

Às vezes, a criança não é informada antecipadamente dos procedimentos a 

serem realizados, nem da forma como deverão acontecer, provocando muita dor e 

sofrimento. Essa vivência desconhecida torna-se um fator aterrorizante e 

ameaçador, causador de sofrimento para a criança e a família, como se descreveu 

em diferentes momentos, durante as sessões de B.T.D. 

O medo da criança de tomar injeção é uma importante causa de sofrimento 

para o sistema familiar. O ambiente hospitalar é definido como aterrorizante para a 

criança. 68

 Chorando para tomar injeção e não tendo mais possibilidades de tomar 

injeção foram momentos descritos pela família e a criança nesse trabalho.  

Pai: “Isto é para quê? Furar a veia?”. Aponta para o braço do boneco-avô. 

“É igualzinho. O velhinho está chorando”. Cascão: fura o boneco com atenção. Eu: 

“está chorando?”. Criança: “Porque dá injeção”. (Família Vermelha /SB) 
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Mônica: “Aqui nós vamos deixar. Eu não tenho mais braço para tomar 

injeção”. (Família Verde / SB) 

“Sofrendo com os procedimentos” corresponde a outro sentimento dos 

sujeitos participantes, quando expressam tristeza em saber que o procedimento 

hospitalar favorece a dor e o sofrimento infantis. A criança manifesta, verbalmente, 

expressões de dor e o desejo de dividir com o membro da família esse sofrimento. 

Eu: “Você sabe para que serve isto (Scalp)?”. Rosinha: olha para mim com 

olhar triste e balança positivamente a cabeça. “Isto serve para colher sangue”. 

(Família Rosa / SB) 

Mãe: “para quê que serve isto daí que você pegou?”. Rosinha: “isto daqui é 

para pegar veia. Serve para apertar, garrote”. Mãe: “Você gosta que usam isso?”. 

Rosinha: “Não”. Sorri. Eu: “Por quê?”. Rosinha: “Isso daqui machuca demais. Isto 

daqui pega os pelinhos”. (Família Rosa / SB) 

Mãe: “Aí, aí, aí! Pegou a veia?”. Magali: “Aqui! Não estourou”. Mãe: 

“Pegou?”. Magali: “Pegou”. Mãe: “E agora depois que pega faz o quê?”. Magali: 

“Paradrapo.” Olha na cama os objetos. (Família Branca / SB) 

Cebolinha: Observa a mãe aplicar a injeção. “Não pegou a veia ainda.” 

Mãe: “Está vendo? Ela não chora para achar a veia dela. Agora achou! Vai, puxa.” 

(Família Amarela / SB) 

Rosinha: fura a perna da boneca-menina. Mãe: coloca a mão no rosto. 

“Tadinha da boneca, não fez nada para você”. (Família Rosa/ SB) 

Magali: fura o braço do boneco-bebê. “Eu não peguei a veia ainda!”. Mãe: 

“Ô meu Deus! Mas que demora para pegar  uma  veia”.  Magali: “ Pegou”  abre  os  

braços.  Mãe:  “Pegou!”. Magali:  coloca  o pedaço  de  esparadrapo  em  cima   do  
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scalp. “Pronto! Assim, fica mais legal! Vou colocar o bebê na cama”. (Família 

Branca / SB) 

Mãe: “O que você vai fazer?”. Magali: “Furar o neném!”. Mãe: “Ai meu 

Deus!”. Magali: “Em um monte de lugar”. Mãe: “Mas ele é tão pequenininho”. 

(Família Branca / SB)  

O sofrimento e a dor sentidos durante a realização de procedimentos 

invasivos na criança foi descrito por Ribeiro 68, como também a necessidade da 

presença da família com a criança nesse momento. 

O enfermeiro precisa compreender a vivência da família dentro do hospital 

e quais sentimentos emergem durante os procedimentos invasivos realizados na 

criança dando significados e oferecendo cuidados aos seus membros. 

 

CÓDIGOS SUB-TEMA 
 

Sofrendo com a colheta de exames. 

Presenciando a criança ser machucada. 

Vendo a criança gritar e chorar. 

Estando magoada. 

Percebendo que a criança foi machucada. 

Transfixando a agulha. 

Faz movimento brusco e com o boneco. 

Furando com força. 

Chorando para tomar injeção. 

Não tendo mais local para tomar injeção. 

Sentindo-se machucada. 

Expressando a dor. 

Desejando pegar logo o acesso venoso. 

Tendo dó da criança. 

 

 
 
 

Reconhecendo o sofrimento e a dor 
da criança 

 

Quadro 16: Reconhecendo o sofrimento e a dor da criança. 
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3.4.2. Tendo medo 

A criança durante a realização dos procedimentos invasivos apresenta 

diferentes reações como tremores, choramingos e choros demonstrando o medo 

que sentem em tais situações. 68

 “Tendo medo de perder o acesso venoso” consiste numa vivência que a 

criança tem, quando percebe que necessitará passar por outros procedimentos 

invasivos e dolorosos. Quando esse fato não se concretiza, a criança sente-se 

feliz e aliviada.  

Mônica: “Cadê o pingo, minha filha?”. Mãe: abre a pinça do soro. Mônica: 

“Meu Deus do céu!”. Olha impaciente para a mãe. Mãe: “Calma!”. Mônica: “Deixa 

assim, deixa assim, por favor.” (Família Verde / SB) 

Mônica: “Meu Deus, esqueci de lavar! Como eu sou burra”. Coloca as mãos 

sobre o peito.. “Deixa eu lavar”. Pega a seringa pequena (1ml). “Isso vai doer?  

Não doeu!” Fica feliz e sorri. Mãe: “E se doesse, o que tinha acontecido?” Mônica: 

“Eles iam pegar outra veia”. Mãe: “Ah! Tadinha!” Cruza os braços. (Família Verde / 

SB) 

Mônica: olha para o seu acesso venoso, movimenta o corpo, fica nervosa, 

puxa a mão. “Espera”. Abraça o pescoço e aperta o rosto sobre o braço. Mãe: 

“Calma, filha”!  Auxiliar: “Relaxa a mãozinha, relaxa”. Mãe: “Você fica muito 

nervosa, Mônica! Calma”. (momento que a auxiliar de enfermagem foi administrar 

medicação endovenosa).(Família Verde / SB) 

Mãe: “Tu não perdeu não, garota. Cansou de furar a boneca e adora ver 

pingar ali”.  Aux: “Agora quando vai furar ela, aí ela sabe”. Mãe : “É, né, Mônica?”. 

Mônica: olha a auxiliar mexer no acesso, fica nervosa, com um braço  aperta o 

outro  lado  do  pescoço  e  balança  o  corpo. Aux:  conecta a seringa para lavar o  
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acesso. “Pode?”. Mônica: “Pode”. Aux: “Mas você está tremendo, antes de eu 

injetar”. Abre os braços para a criança. Mônica: “Ah!”. Mãe: “Para que está 

tremendo, Mônica. Aí está indo bem”. Olha para a criança. Aux: lava o acesso. “Já 

foi”. Mãe: “Ela tem pavor de perder o acesso”. (Família Verde / SB) 

Mônica: “Será que perdeu o acesso?”. Olha o soro e balança o corpo. Olha 

curiosamente e com preocupação o soro. Começa a pingar. “Isso!”. Bate palmas e 

sorri com felicidade. “Ele é muito bonzinho para pegar veia”. (Família Verde / SB) 

Magali: “Você quer que eu fure aqui ou ali?” Olha para a mãe e aponta, com 

o scalp, o braço e a perna do boneco- bebê. Mãe: “Na mão.” Magali: “Na mão, 

não!” Olha para a mãe. “Na mão, ele perde”. (Família Branca /SB) 

Magali: “Não deu!”. Eu: “Por quê?”. Magali: “Porque ela perde demais. Aí 

têm que pegar essa”. Pega a seringa pequena (1ml), retira a proteção da agulha e 

fura o braço da boneca-médica. “Essa foi. Porque essa daqui é muito pequena. E 

aí o sangue não desce”. Faz movimentos de ida e vinda com o êmbolo da seringa 

no braço da boneca-médica. “Está descendo!”. Olha atentamente para o scalp no 

braço. Retira a seringa. “Acabou!”. Balança a seringa. (Família Branca /SB) 

Mãe: Encaixa a seringa no scalp e entrega para a criança. Cebolinha: Injeta 

o soro no scalp do braço direito do boneco-pai. “Já foi, viu?” Mãe: Olha para o 

Cebolinha. “Chorou?” Sorri. “Você lavou a veinha dele de uma vez”? Cebolinha: 

“Não, não chorou, não!” Retira a seringa do scalp e entrega para a mãe. “Mãe, põe 

isso aí.” Refere-se à colocação de mais soro na seringa pequena. Olha para a 

mãe. “Aí, senhor!”. (Família Amarela /SB) 

Cebolinha: “Cortou a veia”. Mãe: “Tem veia aí nesse boneco?” Cebolinha: 

“Tem”. Mãe: “Ó esse está difícil”. Reclama que o scalp está difícil de perfurar no 

boneco. Cebolinha: “Pelo amor de Deus!” (Família Amarela /SB) 
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“Tendo medo de se furar” é manifestação das crianças, quando manipulam 

objetos perfuro-cortantes durante a brincadeira, demonstrando o terror e o 

sofrimento causados por procedimento invasivo, assim como a dor que pode 

ocasionar. 

Esse medo também foi descrito por Ribeiro 68 em sua pesquisa quando a 

criança assusta ao roçar em uma agulha durante a sessão de B.T.D. 

Cebolinha: “eu vou catar isso”. Refere-se ao scalp. Sorri. Mãe: pega o 

boneco-menino. “Aí! Você quer achar uma veinha nele? Achar uma veinha?”. 

Cebolinha: “Hui! Sai de mim”. (Família Amarela /SB) 

Cebolinha: Pega o scalp com muito medo de se furar. “Ai, Jesus! Tem 

agulha!. Ai! Meu Deus!”. (Família Amarela / SB) 

Cebolinha: pede para tirar a proteção da agulha do scalp. “Tira, para não 

furar o meu dedo.” Olha pra mim. (Família Amarela /SB)  

Quando a família sente a dor provocada pelos objetos perfuro-cortantes, 

também sofre e manifesta o desejo de parar de brincar com a criança. Por que  a 

família reconhece a dor da criança como sua própria dor, transpondo para a sua 

experiência medo e percepção de dor quando necessita realizar algum 

procedimento ou quando perfura o dedo acidentalmente. 91

Esse momento na sessão de B.T.D. foi utilizado pelo familiar para 

conversar com a criança sobre a intensidade da dor durante os procedimentos. 

Mãe: “Calma.” Espeta o dedo com a agulha. “Chega, não quero mais 

brincar. Estou me furando demais.” Cebolinha: “Furou de novo. Ó Senhor!” Mãe: 

“Você fica me apressando, olha !” Olha e aperta o dedo machucado. (Família 

Amarela / SB) 
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Cebolinha: “Tia (pesquisadora), brinca comigo?” Olha com expressão de 

felicidade. Eu: “De que você quer brincar?” Cebolinha: “De injeção, porque minha 

mãe fura demais.” (Família Amarela / SB) 

Cebolinha: “Cadê? Dói?” Mãe: “Só deu uma mordidinha bem pequenininha.” 

Cebolinha: “É, porque dói pra caramba”. (Família Amarela / SB) 

 A criança durante a internação pode contar com a família, porque o membro 

que cuida, mesmo estando muito assustado mantém-se solidário a dor, sofrimento 

e ao medo da criança permanecendo sempre do seu lado, apoiando e 

protegendo. 68

 É muito importante conhecer a intensidade e o medo que os procedimentos 

invasivos produzem no sistema familiar, no sentido de mudar a postura dos 

profissionais de enfermagem que executam tal função. 
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CÓDIGOS SUB-TEMA 
 
Sentido medo de perder o acesso venoso. 

Estando feliz por não precisar realizar outro procedimento. 

Desejando o gotejamento do soro. 

Esquecendo de lavar o acesso venoso. 

Sentindo dor ao lavar o acesso venoso. 

Tendo dó. 

Sofrendo com novas punções. 

Pedindo calma a criança. 

Ficando com medo. 

Ficando nervosa. 

Tremendo de medo. 

Tendo pavor de perder a veia. 

Sendo bonzinho para pegar a veia. 

Ficando feliz por não perder o acesso venoso. 

Perdendo várias vezes o acesso venoso. 

Não chorando para lavar a veia. 

Tendo medo de lavar a veia. 

Tendo medo de se furar. 

Não querendo mais brincar. 

Furando o dedo. 

Ficando com medo da mãe se machucar. 

Doendo muito quando fura. 

 

 

 

 

Tendo medo 

Quadro 17: Tendo medo. 

 
3.4.3. Desconhecendo sobre os materiais hospitalares 
 

 A família desconhece o nome e a função dos objetos hospitalares, 

demonstrando a falta de informação existente no ambiente hospitalar onde os 

procedimentos são efetivados sem a total compreensão e informação da família e 

da criança. 
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Pai: permanece com o estetoscópio na mão, coloca no ouvido da criança e 

com o lado contrário coloca no seu coração. (Família Vermelha / SB) 

Mãe: “Sorinho”. Rosinha: “Como eu vou pôr, se eu não sei como?”. Coloca 

a ampola de soro em cima da mesa. (Família Rosa / SB) 

Pai: “Aí, então, você tem que ver se está bom de coração, pulmão”. Pega o 

estetoscópio no pescoço da criança e pergunta para mim (pesquisadora): “Como 

chama isto daqui, doutora?”. Eu: “Você sabe como chama?” Pergunto para o 

Cascão. Cascão: não responde. Pega o estetoscópio do pai e coloca no ouvido. 

Eu: “Estetoscópio”. Pai: repete com muita dificuldade o nome “estetoscópio. É 

muito difícil o nome”. (Família Vermelha / SB) 

Cebolinha: “Ô! Ô sangue!”. Mostra o boneco-menino para a mãe. “Mãe, 

corre! Põe aqui”. Mãe: corta um pedaço do esparadrapo e tenta entregar para a 

criança. Cebolinha: “Não! Põe a senhora, eu não sei”. (Família Amarela / SB) 

Cebolinha: “Quero esse para tirar sangue”. Aponta para o termômetro. Mãe: 

Pega o termômetro. “Esse é para medir a temperatura”. (Família Amarela / SB) 

Mãe: “o que é isto daí?”. Rosinha: “isto daqui é o fiozinho para tirar sangue”. 

Sorri e continua segurando o scalp. “Este tem agulha e por isso que dói”. Volta a 

colocar o scalp em cima da mesa. (Família Rosa /SB) 

Magali: Pega o boneco-avó em cima da cama e coloca deitado na maca. 

“Ela vai ficar aqui, porque vai furar ela”. Olha para mim. “Vai furar ela.”. Eu: “Por 

quê?”. Criança: “Porque vai ter que furar”. (Família Branca / SB) 
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Ribeiro 68 descreve também nos seus achados que a criança desconhece o 

que está acontecendo em seu corpo, assim como, os procedimentos a quais estão 

sendo submetida e o material utilizado para essa finalidade. Sendo a mãe é o 

principal recurso para a criança compreender os fatos e fortalecer-se para 

enfrentar a situação. 

Nessa pesquisa “desconhecendo sobre os materiais hospitalares” são fatos 

relatados e expressos pelo sistema familiar (membro adulto que realiza o cuidado-

criança). 

Aos profissionais de Saúde cabem, informar sempre ao subsistema da 

família presente no hospital sobre os procedimentos antes de executá-los, os 

materiais e suas funções. Outra estratégia muito importante que pode ser utilizada 

pelo enfermeiro que trabalha na pediatria é o uso do brinquedo terapêutico 

objetivando facilitar a compreensão da vivência da família durante a 

hospitalização. O preparo para os procedimentos necessários, as informações, 

orientações  precisam ser oferecidas de forma clara e rica. Utilizar o brinquedo 

terapêutico nesse momento é uma intervenção de enfermagem muito eficaz. 

 

 

CÓDIGOS SUB-TEMA 
 

Colocando o estetoscópio errado. 

Não sabendo colocar o soro. 

Desconhecendo o nome dos objetos hospitalares. 

Não sabendo colocar o esparadrapo. 

Usando o termômetro para tirar sangue. 

Desconhecendo o motivo dos procedimentos. 

 
Desconhecendo sobre os materiais 

hospitalares 

 
Quadro 18: Desconhecendo sobre os materiais hospitalares. 



 137

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

3.4.4. Dramatizando os procedimentos 

“Dramatizando os procedimentos” o subsistema familiar formado pela 

criança e unidade familiar cuidadora, em alguns momentos da sessão de B.T.D., 

reproduzem as técnicas utilizadas pela equipe de Saúde, em especial de 

enfermagem, na realização dos procedimentos hospitalares. 

Os procedimentos hospitalares e os objetos que mais se destacam nessa 

pesquisa sendo realizada pelas famílias são: punção venosa, injeção, utilização do 

scalp, das seringas, luvas, garrote, estetoscópio e termômetro. 

Rosinha: “Consegui garrotear o braço da boneca-avó com a luva”. Mãe: 

“Conseguiu?”. Rosinha: balança a boneca, sorri. Mãe: “Depois do garrote, o que é 

que faz?”. Rosinha: “Eles procuram e depois eles colocam a agulha”. Fica olhando 

para a boneca. Retira a luva. (Família Rosa / SB) 

Magali: “Vou picar o neném!” Sorri. Fica concentrada, manipulando o scalp 

com atenção, aproxima a boneca-bebê. “Agora Vai!” Segura firmemente o scalp e 

fura a boneca-bebê. (Família branca/ SB) 

Mãe: ”Olha! Aqui só!” Pega o estetoscópio em cima da cama, desenrola o 

equipo do estetoscópio. Coloca o equipo em cima da cama. “Isto daqui! Pescoço”. 

Coloca o estetoscópio pendurado no pescoço. Olha para os brinquedos: 

“Doutorzinho”. (Família Laranja /SB) 

Magali: Pega o termômetro. “Agora vamos medir febre!”. Olha para mim, 

balança o termômetro para cima e para baixo e depois coloca debaixo do braço do 

boneco-avô. (Família Branca/ SB) 

Cebolinha: “Tia (pesquisadora), tem que colocar no alto”. Sorri. Eu: “Tem 

que colocar no alto?”. Cebolinha: “Para pingar”. Olha para o suporte do soro que 

está ao lado da cama. “Está pingando”. (Família Amarela /SB) 
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Cebolinha: “Agora amassa aqui, amassa.” Referindo à maneira como 

segurar o scalp (aproximando a borboleta). Mãe: “Calma!” Cebolinha: “Amassa, 

amassa, como a enfermeira faz.” Mãe: Fura o outro braço do boneco-pai. 

Cebolinha: Auxilia a mãe a furar. “A enfermeira faz assim.” (Família Amarela / SB) 

Mônica: “Vamos tentar achar uma aqui? Vamos, vamos, está bom”. Olha no 

braço da boneca-mãe. Pega o garrote. “Olha, ela nem chora. Se nós não 

conseguirmos, tenho que chamar a enfermeira Maria (nome fictício)”. Coloca o 

garrote no braço da boneca-mãe. “Pronto. Catamos uma veia”. (Família Verde / 

SB) 

Mônica: “É! Às vezes elas (auxiliares de enfermagem) lavam bem aqui, bem 

aqui”. Aponta para o equipo. Mãe: “Não, você tem é que lavar aqui, para não 

deixar o sangue tampar a veia”. Aponta para o scalp. “Esqueceu? Isto aqui ela 

vem, fecha, lava aqui e coloca o esparadrapo”. Mostra o scalp e pendura o equipo 

no suporte. (Família Verde /SB) 

Mãe: “Pega a veia da boneca. Vê se ela tem veia”. Rosinha: olha para os 

bonecos e pega a boneca-avó e, cuidadosamente, tenta amarrar a luva no braço 

da boneca. (Família Rosa /SB) 

Expressões de alegria e felicidade foram observadas, quando a criança faz 

algum procedimento doloroso nos bonecos, durante a brincadeira.  

Mônica: manipula a pinça, demonstra alegria. “Aí que legal, é a medicação 

dela”, Sorri, fica feliz e balança o corpo. (Família Verde / SB) 

Magali: Pega o scalp olha para mim “Pode picar ele?”. Coloca a mão no 

boneco-médico que permanece na cama. Eu: “Pode picar”. Magali: Sorri. Mãe: 

observa com atenção a criança. Magali: retira a proteção da agulha. Mostra a 

agulha para a mãe. Fica feliz. “Agulha!” (Família Branca /SB) 



 139

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

Chico Bento: “Fura o boneco-pai na barriga”.  Avó: “É, Chico Bento, você 

gosta de estar furando os outros”. Passa a mão na testa. “Na hora de furar é uma 

festa”. (Família Lilás / SB) 

Chico Bento: Pega a seringa e aproxima da ‘bunda’ da boneca-mãe. “Posso 

furar aqui?” Eu: “Pode!” Chico Bento: Fura na ‘bunda’ da boneca-mãe com força. 

Deixa a seringa fixa. Olha para a avó e sorri. Demonstra-se feliz. (Família Lilás / 

SB) 

Durante a dramatização, a família incentiva a criança a ter, nessa ocasião, 

o poder sobre o seu tratamento e sobre a realização dos procedimentos, quando 

questiona se a criança quer machucar o boneco ou se quer fazê-lo de cobaia. A 

própria criança manifesta esse sentimento, quando deseja furar todos os bonecos. 

Mãe: ”As bonecas aqui podem ser suas cobaias”. Olha para a criança. 

“Você pode catar a neném aqui, ô!”. Entrega o boneco-bebê para a criança. 

“Toma”. Magali: Segura o boneco-bebê e dá uma risada. Retira o scalp de 

embalagem e segura desenrolando sua extensão. Mãe: “Aplica aqui na bunda da 

boneca-bebê. Tufe”. Faz movimento com o dedo. Magali: Dá risadas. (Família 

Branca / SB) 

Mãe: “em quem você vai dar injeção?” Cebolinha: olha para mim, sorri. “Em 

todos, todos os bonequinhos”. (Família Amarela / SB) 

Mãe: “Aonde você vai pôr nele? Põe aqui, ô, no bracinho dele”. Magali: 

Segura firmemente na borboleta do scalp, fura o braço delicadamente, retira o 

scalp rapidamente e olha para a mãe. Mãe: “Põe”. Magali: “Põe aí!”. Dá risadas e 

olha para a mãe. (Família Branca / SB) 

 

 



 140

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

Chico Bento: Pega a seringa grande (10ml), segura com as duas mãos, 

levanta acima da sua cabeça e faz um movimento violento em direção ao boneco-

pai em cima da mesa. Faz barulho forte. Abre bem a boca, dá um grande sorriso e 

olha para a avó. Sente-se feliz. (Família Lilás / SB) 

Rosinha: fura no bumbum e injeta o soro no boneco. Eu: “Tomou injeção?”. 

Rosinha: “Tomou”. Olha para mim, fura o bumbum do boneco, depois a perna, fura 

novamente a perna. Sorri, olha para mim. “Eu adoro furar”. Fura novamente o 

boneco na perna. (Família Rosa / SB) 

A família sente-se feliz em perceber o quanto a criança conhece sobre os 

procedimentos e rotinas que são realizados durante a internação.   

Avó: Sorri ao ver Chico Bento retirando o ar do equipo. Segura o frasco. 

Chico Bento: “Está pingando !” Avó: “Já chega! Vai molhar a roupa do boneco. 

Não pode!” Chico bento: Continua retirando o ar. (Família Lilás / SB) 

Mãe: “O que vai tomar na veia?” Olha a boneca-mãe.  Mônica: sorri. “Não 

sei, Oxacilina”. Mãe: “Isso”. (Família Verde / SB) 

Chico Bento: “Não, é aqui!”. Refere-se ao esparadrapo que foi utilizado para 

fixar a extensão do scalp. Avó: “Ah! Como tu aprende.” (Família Lilás / SB) 

Chico Bento: Pega a gaze, enrola o termômetro e faz movimentos de cima 

para baixo. Olha para a avó. Avó: “Isso!” (Família Lilás /SB) 

Em alguns momentos da sessão de B.T.D., a criança ou o membro da 

família identifica sua vivência com a brincadeira. 

Pai: “Maca e cama”. Cascão. É igual a sua cama lá”. Pega o boneco-avô e 

deita na maca. (Família Vermelha / SB) 
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Mônica: “Essa menina é muito boa de catar veia. Ela nem se mexe”. “Ela é 

mais boa do que a Mônica verdadeira”. Mãe: “Por quê?” Mônica: “Ah! Porque eu 

choro. Quando é para pegar veia, eu começo a chorar”. Mãe: “É, se desespera”. 

Mônica: “É, fico, sim”. Olha para mãe e sorri. (Família Verde /SB) 

Mãe: “Ó, esse está difícil, de veia igual a você”. Pega a mão da criança e 

põe sobre o boneco. “Você fica gritando. Tenta colocar no braço dele”. Cebolinha: 

Tenta enfiar mais o scalp. (Família Amarela / SB) 

Mãe: “Quando você ficou internada o que fizeram primeiro em você, foi dar 

inalação?” Mônica: “Não”. Mãe: “O que foi que fizeram?” Mônica: “Injeção” Mãe: 

“Cadê injeção?”. Mônica: “Está aqui no meu braço,” mostra o acesso venoso na 

mão direita. (Família Verde / SB) 

Cascão: coloca o esparadrapo no braço do boneco-pai. Pai: “coloca no 

braço que você furou. Igual ao seu, o do braço. Está vendo?”. Aponta para o 

acesso no braço do Cascão. (Família Vermelha / SB) 

Pai: “Ele é igual a você, não chora”. (Família Vermelha /SB) 

Mônica: “É igualzinho a esta historinha aqui”. (Família Verde /SB) 

Mônica: “Você (auxiliar de enfermagem) coloca a medicação em mim, que 

eu coloco a medicação nela (boneco)”. Passa a mão sobre o rosto. Aux: “Isso! 

Para ela ver como é que é. Posso aproveitar e colocar o termômetro em você”? 

Mônica: “Espera! O dela (boneco) também”. Pega o termômetro em cima da cama, 

retira da embalagem com auxílio da mãe. (Família verde / SB) 

O brinquedo terapêutico pode ser utilizado pelo enfermeiro na tentativa de 

facilitar as experiências da criança e da família a medida que  estimula  a  dramati- 
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zação dos procedimentos vivenciados e o reconhecimento dos materiais 

utilizados, assim como, a catarse.  

 

CÓDIGOS SUB-TEMA 
 

Dramatizando a punção venosa. 

Avisando quando vai furar. 

Utilizando a luva para garrotear. 

Colocando o estetoscópio no pescoço. 

Sendo doutorzinho. 

Verificando sinais vitais. 

Manipulando o soro. 

Elevando o soro. 

Realizando punção com scalp. 

Pegando uma veia. 

Chamando a enfermeira para puncionar. 

Não deixando a veia obstruir. 

Ficando feliz em fazer a medicação. 

Sentindo-se feliz ao fazer injeção. 

Tendo poder sobre o tratamento. 

Tendo cobaias para pegar veia. 

Dando injeção em todos os bonecos. 

Furando violentamente todos os bonecos. 

Adorando furar. 

Retirando o ar do equipo. 

Reconhecendo o saber da criança. 

Sabendo sobre o medicamento. 

Aprendendo sobre o procedimento. 

Limpando o termômetro. 

Identificando-se com a brincadeira. 

Reconhecendo a criança na brincadeira. 

Chorando para pegar a veia. 

Desesperando-se ao pegar a veia. 

Furando igual das criança. 

 

 

 

 

Dramatizando os procedimentos 

Quadro 19: Dramatizando os procedimentos. 
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3.4.5. Reconhecendo a necessidade dos procedimentos 

O sofrimento da família aumenta consideravelmente quando não consegue 

fazer nada para impedir o sofrimento da criança. Sente-se incapaz e fica triste por 

vivenciar essa situação. Oliveira 34 acrescenta que a família sofre com a criança, 

pela criança e por não conseguir poupar-lhe do sofrimento.  

“Vamos, Chico Bento, deixa furar. A gente fica assim com pena. Mas a 

gente é obrigada!” 

Pinto 91 em seu trabalho com mães e a punção venosa do filho 

hospitalizado mostrou que as mães reconhecem a necessidade do tratamento e 

dos procedimentos invasivos, mesmo que esse momento seja de sofrimento para 

ambos, mãe-filho. 

Os procedimentos precisam ser efetuados, pois podem favorecer a melhora 

clinica e antecipar sua volta para casa. Para Pinto 91, as mães demonstravam 

precisar percorrer um caminho de dor e sofrimento para elaborarem a situação na 

busca do equilíbrio, e que as mesmas estavam dispostas a fazerem o que for 

necessário para ajudar a criança durante a realização dos procedimentos 

invasivos no ambiente hospitalar. 

Chico Bento: Pega a seringa grande (10ml) na mesa, levanta a seringa, faz 

uma expressão de alegria. Sorri. “Tirar sangue”. Avó: “Se é para tirar, tira”. 

(Família Lilás / SB) 

Cascão: “Furei”. Eu: “Por quê?”. Cascão: não responde. Pai: “Responde. 

Porque está doente, fala!”. Olha para o filho. “Ele está doente e você vai aplicar o 

remédio nele”. Coloca a mão no boneco e no soro. Cascão: Olha para mim. 

“Doente”. (Família Vermelha / SB) 
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Eu: “Para que inalação?”. Cascão: “Porque está doente”. Sorri. Eu: “O que 

têm?”. Cascão: “Gripe”. Segura o estetoscópio que está pendurado no pescoço. 

Pai: “Ele está com gripe, então”. Cascão: balança positivamente a cabeça. Pai: “O 

que você vai fazer? Vai dar inalação. Assim?”. Coloca a máscara do inalador no 

boneco. Cascão: pega o inalador e segura no boneco. Pai: “Não têm oxigênio? E 

agora?”. (Família Vermelha /SB) 

Cebolinha: “Dá injeção, porque está dodói”. Sorri. Eu: “O que este boneco 

tem?”. Cebolinha: “Dodói. Aqui no olho”. Mãe: “O que você vai fazer com o boneco 

que está doente?”. Cebolinha: “Furar!”. Sorri, olha para mim e faz expressão de 

alegria intensa. (Família Amarela / SB) 

Avó: “vamos, meu filho, deixa furar para meu filho ficar bom.” (Família Lilás/ 

SB) 

 

CÓDIGOS SUB-TEMA 
 

Ficando com pena. 

Sendo obrigada a permitir o procedimento. 

Tendo que tirar sangue. 

Tendo que tomar remédio. 

Tomando inalação. 

Tendo que furar para ficar bom. 

 
Reconhecendo a necessidade dos 

procedimentos 

 

Quadro 20: Reconhecendo a necessidade dos procedimentos. 
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O Tema SOFRENDO COM OS PROCEDIMENTOS foi representados pelos 

sub-temas conforme mostrado no quadro abaixo:  

SUB-TEMAS TEMA 

 

Reconhecendo o sofrimento e a dor da 

criança. 

 

Tendo medo. 

 

Desconhecendo sobre os materiais 

hospitalares. 

 

Reconhecendo a necessidade dos 

procedimentos. 

 
 
 
 

SOFRENDO COM OS 
PROCEDIMENTOS 

Quadro 21: Sofrendo com os procedimentos. 

 

3.5. DESEJANDO A ALTA HOSPITALAR 

A decisão sobre a alta hospitalar da criança não está ao alcance da família, 

sendo uma resposta do médico ao estado clinico em que a criança se encontra. É 

o médico que define se a criança está bem ou não de saúde. 

Mãe: Pega o boneco-médico e mostra para a criança. “Este daqui é o 

médico. Precisa discutir se você está bom ou se não está bom”. Dobra as pernas 

e os braços do boneco-médico. “Se já pode ir embora. Se já pode ir embora para 

casa”. (Família Laranja / SB) 

A unidade familiar e a criança manifestam a vontade de obter alta hospitalar 

e voltar para casa, saindo do ambiente hospitalar, permeado de dor e sofrimento. 

Acreditam que, realizando os procedimentos necessários e o tratamento 

adequado, tomando as medicações prescritas e alimentando-se adequadamente, 

possibilitarão a concretização desse objetivo. 
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Mãe: “Agora está na hora da Mônica ter alta”. (Família Verde / SB) 

“Agora o que eu mais quero é sair daqui, ir de alta com o meu filho, no meu 

nome, sou a mãe dele desde pequenininho”. (Família Lilás / EA) 

Mônica: “Oi, minha filha, tudo bem?. Tudo”. Pega um copinho “Olha o que a 

mãe trouxe para você o seu sanduíche preferido”. Olha para a mãe e mexe os 

lábios. “Torta de mortadela. Quero comer agora!. Não! Você vai comer, depois que 

eu te entregar o papel”. Aumenta o tom da voz e mexe o boneco-médico. “Que 

papel?. O papel que nós vamos embora agora, vamos embora alguns dias. Está 

bom, está bom”. (Família Verde / SB) 

Magali: “Vou furar o bebê”. Pega o scalp que já está conectado com o 

equipo. Mãe: “Não vai furar! Dá alta já!”. Sorri e olha para a criança. (Família 

Branca / SB) 

Cascão: Coloca o estetoscópio no boneco-pai. Pai: “Está batendo o 

coração? Está?”. Cascão: balança positivamente a cabeça. “Pronto. Está bom. Vai 

embora”. Retira o estetoscópio do ouvido e volta a colocar no pescoço. Pai: “Vai 

dar alta?”. (Família Vermelha / SB) 

Cascão: coloca o inalador no boneco-avô, segura por um tempo. “Pronto. 

Ele agora vai para casa”. Deixa o inalador em cima da mesa, olha para os 

brinquedos, coloca a mão no queixo. (Família Vermelha / SB) 

Cascão: “Já parou de pingar. Tem que levantar o soro”. Levanta o soro e 

observa atentamente. Segura a pinça.  “Pronto. Vou fechar. Agora ele teve alta”. 

Eu: “Teve alta?”. Cascão: “Para casa”. Retira o scalp do boneco-avô. (Família 

Vermelha / SB) 
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Cebolinha: “Pronto, agora me dá o soro para ligar aqui, para ir embora para 

minha casa”.  (Família Amarela / SB)  

Mônica: “Vamos dormir um pouquinho, minha filha?”. Pega a boneca-mãe. 

“Vamos. Tem quatro medicações. Quer dizer, seis medicações para tomar e 

depois destas medicações, ela vai para casa”. (Família Verde /SB) 

“Eu falo para essa coisa (referindo-se à Magali) que precisa comer e ela 

não quer comer, para nós irmos embora logo”. (Família Branca/ EM) 

A doença na criança é um fator desorganizador que provoca quebras 

importantes no seu processo de desenvolvimento e crescimento, necessitando 

redimensiona-lo após a alta hospitalar. 82 A criança procura fortalecer-se, durante 

a hospitalização, porque acredita que assim poderá retornar para a casa e para a 

escola. Voltar para casa significa estar perto da família, brincar com os irmãos, 

jogar bola e descansar. 

Mônica: “Eu vou ficar internada, porque aí dá até para ir para casa”. Mãe: “E 

a escola?”. Mônica: “Eu também amo escola”. (Família Verde / SB) 

Eu: “O que vai fazer em casa?”. Cascão: “Vai descansar”. Eu: 

“Descansar?”. Cascão: “Está cansado”. Coloca o boneco-avô em cima do carro. “E 

agora. Vai descansar”. Coloca a boneca-avó dentro da casa. “Tchau”! Fecha a 

casinha. (Família Vermelha / SB) 

Cebolinha: “Toma ele!”  Entrega o boneco-pequeno para a mãe. Eu: “Ele foi 

para onde?” Cebolinha: Olha para mim. “Para casa”. Mãe: Segura o boneco-

pequeno cuidadosamente. Eu: “O que ele foi fazer em casa?”.  Cebolinha: 

“Brincar”. Eu: “Do que ele gosta de brincar?”.  Cebolinha: “De brincar de bola”. 

(Família Amarela / SB) 

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  
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Eu: “Como se sente a boneca, quando vai embora para casa?” Mônica: 

“Feliz”. Eu: “Feliz”. Mônica: “É como todos nós sentimos. Porque vai ficar com 

nossa família”... Eu: “Quem é a família?”. Mônica: “Eu, meus irmãos, mamãe e 

papai”. (Família Verde /SB) 

 “Vivenciando a hospitalização da criança” a família deseja e espera que o 

retorno para casa seja efetivado o mais rápido possível permitindo a volta ao lar, 

aos membros da família, reduzindo os sofrimentos experimentados durante a 

internação e a realização dos procedimentos e o equilíbrio das funções e 

atividades realizadas anteriormente a internação.  

 

 

CODIGOS TEMA 
 

Precisando discutir sobre a alta com o médico. 

Precisando de informações sobre a saúde da criança. 

Estando na hora de ter alta. 

Querendo dar um nome para o filho. 

Indo embora dali a  alguns dias. 

Não furando o bebê. 

Funcionando o coração. 

Fazendo inalação antes da alta. 

Precisando comer para receber alta. 

Sacando o soro. 

Faltando realizar medicações. 

Indo para casa e para escola. 

Querendo brincar, descansar e jogar bola em casa. 

Querendo ficar com a família em casa. 

 

 
 
 
 
 
DESEJANDO A ALTA HOSPITALAR 

 

Quadro 22: Desejando a alta hospitalar. 
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Os temas que emergiram na construção da categoria 3 VIVENCIANDO A 
HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA estão representados no quadro a seguir: 

 

TEMAS CATEGORIA 

Experimentando rupturas na família. 

Precisando hospitalizar-se junto com a 

criança. 

Sofrendo com a internação. 

Sofrendo com os procedimentos.  

Desejando a alta hospitalar. 

 

 
 
 
 

VIVENCIANDO A HOSPITALIZAÇÃO 
DA CRIANÇA 

 
Quadro 23: Vivenciando a hospitalização da criança. 
 
 
4. O MOVIMENTO NA DINÂMICA FAMILIAR 
 

O importante é ser capaz de ter emoções, 
Mas experimentar apenas o próprio mundo 

Seria uma limitação lamentável. 
(André Gide) 

A família, como um sistema, enfrenta continuamente mudanças, que se 

acentuam à  medida que um de seus membros adoece.  “Mudar implica 

movimento, mexer-se, mover-se, desinstalar-se, sair de um lugar de conforto para 

o outro lugar percebido como assustador, em certa medida, por representar 

perguntas sem respostas”. 29
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O grau de desorganização familiar, decorrente do aparecimento da doença 

e da necessidade de internação da criança, é muito grande, seus membros 

remanejam funções, exercendo assim, a função dinâmica do sistema familiar. 

Papéis não são estáticos e desenvolvem-se por meio de interações com os 

outros membros da família. 26 Surge, assim, a necessidade de redefinição de 

papéis e funções na família, reorganização e desorganização do espaço físico e 

mudança do cuidador.  

A categoria 4 O MOVIMENTO NA DINÂMICA FAMILIAR foi delineada a partir 

dos temas: Mudanças no trabalho e Mudanças no cotidiano e nas relações 
familiares. 

 

4.1. MUDANÇAS NO TRABALHO 

A família, convivendo com a doença e a hospitalização da criança, experimenta 

mudanças significativas relacionadas ao seu trabalho profissional. Sente-se 

insegura com a possibilidade de perder o emprego, devido às inúmeras 

internações que exigem participação e presença constante, precisando ausentar-

se do trabalho. 

 A unidade da família que cuida da criança, às vezes precisa fazer escolhas, 

relatando preferir a perda do emprego a ausentar-se durante a hospitalização ou 

permanecer longe da criança. A família corre risco financeiro, para poder 

permanecer com a criança e acompanhar todo o tratamento. 

 “Eu já perdi emprego por causa disso. Preferível perder o emprego para 

ficar ao lado dele”. (Família Vermelha / EP) 
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Quando um dos membros da família assume integralmente o cuidado, 

percebe a sua vida envolvida pela doença, necessitando de uma dedicação 

especial à criança, modificando todo o ritmo de trabalho. Trabalhar torna-se algo 

desejado, porém muito complicado, difícil e distante, porque a família não 

consegue dividir o seu tempo entre as duas atividades, cuidar e trabalhar, 

priorizando a criança. 

 “Agora para mim complica, porque tem que tomar conta vinte e quatro 

horas e eu não tenho como trabalhar”. (Família Verde / EM) 

A família encontra estratégias para minimizar as alterações na dinâmica do 

trabalho: trabalhar durante o final de semana, em casa, ou dentro do hospital.  

“Eu cuido dela durante a semana e no final de semana, eu vou arrumar um 

bico e minha mãe cuida dela no final de semana para mim. E eu cuido dela, a 

gente reveza, é o jeito”. (Família Verde / EM) 

“Quando eu posso trabalho dentro de casa porque dentro de casa divido 

com todos eles, o que eu posso divido o máximo possível de tempo... Às vezes 

não dá para trabalhar em casa, procuro fazer meu cachecol aqui (hospital), 

alguma coisa por aqui mesmo. Tem gente que conhece meu trabalho, aí uma 

amiguinha puxa pra outra, aí fiz um cachecol, amanhã para mais duas. Aí vou 

enrolando”. (Família Rosa /EM) 

Quando a família vivencia mudanças importantes na sua dinâmica de 

trabalho, o enfermeiro precisa elogiar-lhe as forças e a competência, permitindo 

que descubra suas próprias soluções para as alterações no seu trabalho 

profissional. 26
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CÓDIGOS TEMA 

 

Deixando o trabalho. 

Perdendo o emprego.  

Escolhendo ficar com o filho. 

Não tendo como trabalhar. 

Trabalhando durante o final de semana. 

Enrolando o trabalho. 
 

 
 
 

MUDANÇAS NO TRABALHO 

 
Quadro 24: Mudanças no trabalho. 

 
 

4.2. MUDANÇAS NO COTIDIANO E NAS RELAÇÕES FAMILIARES 
 

 A criança doente influencia o contexto familiar e vice-versa. Suas ações são 

governadas pela a característica do sistema. Assim, as mudanças na estrutura 

familiar, movimentações de papéis e de cotidiano contribuem para a alteração no 

comportamento e nos processos psíquicos interno de seus membros. 92

 A descrição acima referida foi percebida nessa pesquisa quando a doença 

atinge toda a família, gerando momentos difíceis e mudanças no comportamento 

afetivo dos seus membros. 

“A alteração que teve em nossa família foi muita dor, muita tristeza”. 

(Família Amarela / EM) 

Mudanças referentes ao cuidado com a casa, aos hábitos e à rotina diária 

da família tornam-se necessárias para a adaptação e o cuidado á criança doente. 
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“Dividi bastante a casa, mudei o jeito de limpar; a gente não dava muita 

importância em lavar as mãos. Aqui não, chegou da rua tem que lavar as mãos, 

cuido das crianças o tempo todo para não mexerem nela. Minha mãe fala que 

você é chata que paranóia lavar a mão toda hora. Mãe, mas tem muita coisa que 

você pode fazer, uma coisa mínima pode evitar uma diarréia, uma febre. Se ela 

tem uma diarréia ou alguma coisa você não sabe o porquê. Porque chegou da rua 

e não lavou a mão, foi lá e pegou uma maçã e comeu”.  (Família Rosa / EM) 

Freqüentemente, as famílias detalham planos, ações e projetos não 

concretizados pelo advento da doença e da necessidade de internação da criança. 

...“Nem chegamos a mudar para a casa nova, por causa da internação 

dela”. (Família Verde /EM) 

 “Muda a rotina, porque sempre quando a gente está em casa, tem muita 

coisa para fazer, ainda mais que eu estou terminando uma casa. Aí tem tudo, 

muitas coisas que a gente tem que resolver”.  (Família Lilás / EA) 

“Era para eu ter feito a cirurgia, a laqueadura, em fevereiro de 2006, como 

reincidiu o câncer dela, não pude fazer”. (Família Rosa /EM) 

O impacto da doença está presente no cotidiano da família, quando a mãe, 

para dedicar-se ao cuidado da criança, precisa largar tudo, abandonar o marido, 

mudar de casa, de cidade e transferir os outros filhos para nova escola.  

Quando a doença da criança passa a ser o foco da família e seu 

funcionamento se faz sob essa perspectiva, podem acontecer rompimentos, 

rupturas e divórcios. O sistema familiar pode viver num enclausulamento, sofrendo 

falências das relações familiares podendo desencadear a desintegração do 

sistema. 29
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“Eu era um tipo de mãe que não trabalhava e ficava em casa cuidando 

deles. Sempre tive de tudo, tudo, tudo que eu precisava, o pai dela dava para 

gente. Tínhamos um conforto legal. De uma hora para outra, deparei na casa da 

minha mãe sem nada, nada, nada.” (Família Verde / EM) 

“Aí, eu deixei tudo para trás para voltar e ficar com ela. Eu estava com uma 

pessoa, estava legal, estava dando certo e já tinha meu apartamento, um emprego 

fixo, as crianças estavam na escola, então a gente estava bem. Mas tive que 

voltar por ela, essas coisas ...  Mas, tive que voltar...”  (Família Verde / EM) 

“Então, não tenho mais marido para me sustentar, porque eu larguei o meu, 

no Rio; deixei de mão por causa dela. Larguei de mão, entendeu?”. (Família Verde 

/ EM) 

Podem influenciar o processo saúde-doença da criança as alterações no 

sistema conjugal e paternal, como as narradas pelas famílias, ao perceber o 

trauma da criança causado pelas brigas presenciadas no ambiente doméstico.  

Na ausência de discussões e desentendimentos, o controle da doença 

ficava preservado e as internações, reduzidas. 

“Ela pegou um trauma de casamento, ela fala que não vai ter marido. Ela 

fala isso pelas brigas que viu, brigas horríveis. Ás vezes, eu acho que ela gosta 

mais da avó. A avó dela mexe muito com o psicológico sabe, fala que o pai dela 

não presta, o pai dela gosta mais da outra mulher do que dela”. (Família Verde / 

EM) 

“Quando o meu casamento estava bem, tudo assim, ela estava melhor. 

Tinha parado um pouco. Ela ficou dois anos sem internar, aí depois que 

começaram as confusões em casa e tudo, você viu que aumentou as internações 

dela, menos espaço, ela piorou”...  (Família Verde / EM) 
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 As relações conjugais sofrem influência com a doença do filho. Isso fica 

evidente, quando a mãe manifesta o desejo de separar-se do marido, porém não 

consegue concretizá-lo por medo da piora clínica da criança. 

“Eu ainda moro com ele, eu tento me separar dele, só que uma vez que eu 

fui para separar dele, ela (Magali) começou a chorar. Aí eu peguei e fiquei meio 

assim, fiquei com medo aí eu peguei e estou continuando até hoje”. (Família 

Branca / EM) 

 “Ah eu penso muito, sabe? Fico com medo, e não largo dele (esposo) por 

causa dela, se fosse por mim mesma, eu estava separada” . (Família Branca / EM) 

O relacionamento entre a mãe e o pai da criança doente torna-se 

desgastado, por ser o/a filho/a o foco do cuidado materno. As preocupações com 

o marido e com a vida do casal deixam de ser importantes. A esposa precisa 

permanecer no hospital e sente-se triste ao saber que o marido está saindo para 

passear. 

“Ficar chorando por causa de homem? Homem não vale a pena, então, eu 

procuro cuidar mais dela e de mim do que dele. Para mim tanto faz ela sair, ficar 

em casa. Eu cuido mais de mim e da minha filha. Ele, eu larguei para lá. Se ele 

quer sair, ele sai, se quiser ficar em casa, ele fica, eu deixei ele de mão. Eu agora 

pretendo cuidar de mim e da minha filha, aí ele que se dane, eu vou largar para 

lá”. (Família Branca / EM) 

“Aí quando ele apareceu aqui (hospital), ele queria que eu o tratasse 

normal, olhasse para ele, falasse com ele, mas não, eu ignorei. Fingi que ele era 

um estranho que estava aqui. (Família Branca /EM) 
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Da mesma forma, no contexto familiar, observa-se troca de papéis, quando 

algum dos seus membros adoece. Determinam-se funções para a reorganização 

da família, cada membro faz a sua parte, assumindo diferentes atividades dentro 

do sistema familiar. 

Na tentativa de preservar a integridade da família, há busca de alternativas 

em outros membros, tentando garantir o andamento do lar. A interação do 

subsistema fraternal demonstra a procura de apoio mútuo para superar as 

experiências negativas e difíceis vivenciadas na hospitalização da criança 

Outros familiares desempenham diferentes funções domésticas e de 

trabalho, assumindo responsabilidades no cuidado dos demais membros da 

família.  

“Em casa quem cuida dela para mim é meu filho de quatorze anos...” 

(Família Rosa / EM) 

“Minha cunhada prefere ficar com meus outros filhos”. (Família Laranja / 

EM) 

A maneira como o outro membro da família realiza o cuidado com a criança 

doente pode incomodar a mãe, provocando um redirecionamento e a troca de 

cuidadores. 

Mãe: “Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, minha mãe que estava 

cuidando dela, daí minha mãe a tratava como um bebê. Eu estava já tirando a 

fralda dela há um tempo, e estava conseguindo. Mas minha mãe disse que para 

tirar a fralda dela no meio da noite, no frio e levar no banheiro, aí colocou a fralda”. 

(Família Verde / SB) 
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Quando a mãe não faz os cuidados, delegando esse papel à avó, a criança 

demonstra preocupação quanto à doença e à sobrecarga de tarefas do familiar.  

Mônica: “A vovó está preocupada com a sua filha. Com a sua netinha.” 

(Família Verde / SB) 

Mônica: “Agora é eu que estou ficando com a minha filhinha”. Pega o 

boneco-avó. “Minha filha, eu sou a avó da Mônica”. Coloca a boneca-avó na 

cama. Mãe: Sorri e continua observando Mônica: “A mãe da Mônica, falar a 

verdade, ela nem ficou com ela todos os dias”. Movimenta o corpo. Mãe: Olha 

para mim (pesquisadora). Mônica: Pega a boneca-avó. “É por isso que eu estou 

ficando aqui com ela, deixa a senhora aprender”. Coloca a boneca-avó na cama. 

(Família Verde / SB) 

Mônica: a boneca-avó fala para a boneca-mãe: “Eu vou deixar sua mãe 

cuidar de você. Estou de saco cheio dessa sua mãe”. (Família Verde /SB) 

Mônica: “Pelo menos a sua vovozinha estava certa, agora é hora dela 

cuidar da vida dela”. Tosse. “É mesmo, mamãe”. Manipula o boneco-médico. “A 

minha vovozinha está toda certinha”. Fica em silêncio. (Família Verde /SB) 

Mãe: “É! E a mãe da Mônica foi para onde?” Olha para a criança. “Para 

onde? Que não pode ficar com a Mônica”. Mônica: “Para o Rio de Janeiro. A mãe 

dela está curtindo a festa, enquanto a avó dela fica sofrendo com ela”. Abaixa a 

cabeça e tenta retirar um pedaço de esparadrapo. Tosse. Mãe: olha para criança 

com olhar triste. Mônica: “Mas aí a mamãe Fátima (Nome fictício) aprendeu uma 

boa lição”. Sorri, segura a boneca-mãe. “Nem sempre pode deixar um filho que 

tem Fibrose Cística”. Olha para a mãe e sorri, dá risada, e olha para o boneco-x. 

Mãe: fica olhando para mim, enquanto a Mônica fala, depois olha para Mônica. 

(Família Verde / SB) 
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A mudança de papéis exigida para que a mãe possa permanecer com o/a 

filho/a no hospital preocupa e desagrada aos outros membros saudáveis da 

família. 

“O pai dele é muito ausente. As irmãs dele não gostam de sua 

hospitalização, porque elas precisam ficar com a tia. A minha filha menor fica 

chorando por causa do irmão e o meu maior quando vê que ele está cansado, 

quer fazer logo inalação para não precisar internar”. (Família Laranja / EM)  

A rotina, a dinâmica e a vida dos familiares sofrem alterações importantes. 

Os cuidadores, muitas vezes, precisam deixar a sua própria vida de lado, pois o 

cuidado à criança doente consome energia e tempo da família e retira sua 

privacidade, seus momentos de lazer, podendo também provocar isolamento 

social e emocional.  

“Fica totalmente dependente para ele, deixa a vida da gente um pouco de 

lado, fica só para ele”. (Família Laranja / EM)  

“Larguei tudo para criar esse menino, tudo”. (Família Lilás / EA) 

... “Fica nessa luta, esse chove não molha. Você quer passear, não pode, 

quer viajar, não pode. Eu nunca mais fui passear, até minha rotina que era de 

domingo ir cedo à missa, eu mudei. Às vezes, quando eu posso vou à noite. Ainda 

assim é regrado no relógio que tenho quinze minutos. Acabou a missa eu tenho 

que ir embora. Novela, não consigo mais acompanhar. Um filminho, às vezes eu 

assisto quando estou em casa. Fora isso é só mesmo horário de remédio, horário 

de janta, horário de almoço, só isso. Tudo da Rosinha.  Mas está bom”. (Família 

Rosa / EM) 
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“Ah mudou. Para o pai não muda muito, porque o pai sai; não por causa 

dele. Mas para mim que sou mãe, fico lá 24 horas com ele, acho que muda muito”. 

(Família Laranja /EM) 

Mudanças na dinâmica familiar são percebidas quando a família precisa 

deslocar-se de um ambiente para o outro, a fim de proporcionar conforto físico e 

mental para a criança doente.  

“Ela estava sentindo que não era a casa dela, era a casa da avó dela. Aí 

agora a gente vai ter um lar, vai ser feliz...”. (Família Verde / EM)  

Com o surgimento da doença e a necessidade de hospitalização a família 

necessita adaptar-se e reorganizar-se para prestar cuidados à pessoa doente. 

Papéis e funções familiares devem ser repassados e redistribuídos para auxiliar o 

paciente na elaboração de seus sentimentos perante o processo de adoecer. 19

A doença e a hospitalização da criança têm um profundo efeito na forma 

como os membros familiares interagem entre si e se reestruturam em busca de 

um equilíbrio. Ocorrem modificações na dinâmica familiar. Cada membro da 

família assume diferentes papéis, priorizando a demanda da criança que se 

apresenta adoecida.  

A enfermeira deve ajudar a família a realizar uma conexão entre a doença e 

seus membros, preocupando-se com as relações, a dinâmica, o papel e as 

funções exercidas em cada unidade. 26

Ao vivenciar mudanças, a família cresce, porque necessita buscar 

respostas dentro do próprio contexto familiar, para superar os desafios e as 

dificuldades. 29 
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CÓDIGOS TEMA 

 

Mudando a rotina por causa da doença e internação. 

Deixando tudo para trás. 

Tendo que voltar para ficar com a filha. 

Mudando de vida para cuidar do filho. 

Mudando a vida. 

Optando por ficar com a criança. 

Vivenciando conflitos familiares. 

Sendo ruim a forma com que outro familiar cuidou. 

Percebendo a piora da criança. 

Percebendo o aumento nas internações devido a 
mudanças nas relações familiares. 

Sofrendo com a doença. 

Ocasionando tristeza e dor. 

Modificando o cuidado com a casa. 

Mudando hábitos. 

Não conseguindo concretizar planos. 

Precisando fazer muita coisa. 

Tendo que resolver. 

Não realizando cirurgia. 

Ficando sem nada. 

Deparando-se com outra casa. 

Deixando o marido. 

Querendo separar-se do marido. 

Tendo medo de separar-se. 

Procurando cuidar mais da criança. 

Não se preocupando com o marido. 

Tendo o marido como estranho. 

Ficando chateada com o marido. 

Demonstrando a preocupação com a  avó. 

Sendo cuidada pela avó. 

Concordando com a avó. 

Sabendo que a avó está sobrecarregada. 

Não sendo cuidada pela mãe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUDANÇAS NO COTIDIANO E NAS 
RELAÇÕES FAMILIARES 
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Aprendendo uma lição. 

Não podendo abandonar a criança. 

Não querendo a internação do irmão. 

Não querendo ficar com a tia. 

Ficando só com a criança. 

Deixando a vida de lado. 

Largando tudo. 

Não podendo ir passear. 

Não tendo lazer. 

Mudando a rotina. 

Ficando dentro de casa. 

Tendo que começar tudo de novo. 

 
Quadro 25: Mudanças no cotidiano e nas relações familiares. 

 

 

A construção da categoria 4 O MOVIMENTO NA DINÂMICA FAMILIAR 
pode ser visualizado no quadro abaixo: 

 

 

TEMAS CATEGORIA 

 

Mudanças no trabalho. 

 

Mudanças no cotidiano e nas relações 

familiares. 

 

 
 

O MOVIMENTO NA DINÂMICA 
FAMILIAR 

 

Quadro 26: O movimento na dinâmica familiar. 
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5. PRECISANDO DE AJUDA E DE APOIO 
 

No fundo do meu coração eu acredito  
Que um dia vamos conseguir! 

(Martin Luther) 
 

           Por ser um sistema aberto, a família necessita executar trocas e para isso 

precisa de apoio e de auxilio. 26 Para que a nova dinâmica familiar se estabeleça e 

a família consiga vivenciar a doença, a hospitalização, o cuidado com a criança e 

as mudanças precisa contar com uma rede de apoio. Essa rede de ajuda pode ser 

constituída pelos próprios familiares, amigos, acompanhantes e profissionais de 

Saúde. Apoiando na fé e na força existentes dentro de cada um são algumas 

estratégias utilizadas pelas famílias durante esse advento. 
 

A categoria 5 PRECISANDO DE AJUDA E DE APOIO foi construída a 
partir dos seguintes temas: Necessitando de apoio para cuidar da criança; 
Recebendo ajuda da família; Recebendo ajuda dos acompanhantes e 
confiando na equipe de Saúde; Encontrando apoio na religião e Buscando 
forças em si mesmo. 

 
 

5.1. NECESSITANDO DE APOIO PARA CUIDAR DA CRIANÇA 
  

 A família necessita de apoio, ajuda para cuidar da criança e para dividir sua 

experiência na doença e hospitalização da criança. A mãe que cuida da criança 

solicita o cuidado e a ajuda do marido, considerando indispensáveis o apoio da 

família e a presença do pai para a recuperação do filho, nesse momento do ciclo 

vital. 
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“... Mãe falou que não dá para ficar com ela, tem que trabalhar e tal. Eu 

acho que na doença, se a família não tiver apoio, o pai não estiver do lado da mãe 

mesmo estando separado, a filha tem que sentir que está todo mundo do lado 

sabe? Tem que sentir aquele afeto, aquela coisa, porque isso ajuda muito na 

recuperação da criança. Muito mesmo. Então eu acho que é isso ajuda muito. 

Para ela sentir que o pai dela está do lado dela, que vem ver ela”... (Família Verde 

/ EM) 

Quando esse apoio não existe, a doença da criança torna-se uma vivência 

difícil de enfrentar e agüentar. A unidade cuidadora do sistema familiar sente-se 

esgotado e enfraquecido, porém tenta manter os outros membros da família 

próximos, em especial, o pai da criança.  

“Se você não tiver o apoio dos familiares também para te ajudar um apoio 

emocional, essas coisas assim. É difícil, muito difícil. Você não agüenta, não 

agüenta mesmo. Eu não agüentei, não agüentei o peso, é muita coisa, muita coisa 

nas minhas costas, muita. Sabe tem que ter muito apoio”. (Família Verde / EM) 

... “Muito pesado, porque falam muito de você e não tem ninguém para te 

dar apoio. Você dá carinho demais, se esgota toda e você não tem ninguém para 

te dar apoio. É difícil muito, muito mesmo. Muito. Eu procuro muito ter a família por 

perto. Exijo muito do pai dela, mesmo ele dando desculpa que não foi e tal, eu ligo 

e procuro ver se ele fica por perto no final de semana ou um dia. Para a mãe, se 

você não tiver apoio de ninguém você enfraquece. Você enfraquecendo, seu filho 

também enfraquece”. (Família Verde /EM) 

Durante a internação, o apoio do marido é fundamental para a esposa que 

está cuidando da criança. Tal fato é confirmado, quando a mãe define que “pai é 

aquele que cuida, que apóia a mulher e que está presente com o filho doente”. 
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“Ah, teve um dia que ela estava internada aqui e ele não veio aqui visitar 

ela, nenhum dia. Eu acho que pai é pai, pai cuida e ajuda a mulher, não fica 

curtindo com os amigos. Pai reveza, eu vejo tanto pai aqui que reveza com a 

mulher. Ele não. Ele fica cinco minutos aqui e já quer ir embora, fala que está 

passando mal, que não sei o quê. Aí, eu me sinto assim mais sozinha do que com 

família. Família mesmo, eu só tenho a minha mãe e meu pai, só”. (Família Branca 

/ EM) 

A família precisa de apoio, de alguém com quem possa conversar, ouvi-la 

sem pressa e julgamentos, para dividir preocupações, decisões e o próprio 

cuidado da criança.  Para Wright & Leahey 26 o enfermeiro pode fornecer auxilio 

emocional e ajudar a família a reconhecer suas forças e as fontes de apoio, 

existentes dentro ou fora do seu contexto familiar.  

 

CODIGOS TEMA 
 
Solicitando ser cuidada. 
 
Solicitando ajuda da família. 
 
O apoio e o afeto familiar sendo importantes. 
 
Necessitando de outros familiares para ajudar. 
 
Querendo o marido por perto, mesmo estando separada. 
 
Reconhecendo que a filha precisa da família por perto. 
 
Reconhecendo o auxilio que a família pode oferecer para 
a melhora  da criança. 
 
Sentindo-se sozinha. 
 
Sabendo da importância da ajuda do pai. 
 
Sentindo-se enfraquecida. 
 
Procurando ter a família por perto. 
 
Sendo difícil ficar sem apoio. 

 
 
 
 

NECESSITANDO DE APOIO 
PARA CUIDAR DA CRIANÇA 

 

Quadro 27: Necessitando de apoio para cuidar da criança. 
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5.2. RECEBENDO AJUDA DA FAMÍLIA 

As pessoas que são significativas a família têm a função de dar apoio 

sentimental, moral e material, porque a unidade que presta o cuidado à criança 

necessita de apoio e de ajuda para programar suas estratégias de cuidado e de 

superação da doença, na vida familiar. 

A ajuda da família representa um apoio importante para a unidade de 

cuidado. Esse auxílio pode estar: no compartilhar o cuidado com o doente; no 

revezar a assistência; em ter um local para ir e para deixar a criança; no cuidado 

dos filhos saudáveis, em oferecer algo agradável durante a hospitalização e na 

contribuição financeira. 

“Tem apoio da família inteira”. (Família Amarela / EM) 

“Minha mãe já sabe cuidar dela. Então, é mais um apoio que eu tenho... Se 

eu precisar ausentar assim, tenho com quem deixá-la, sei que vai ficar bem. 

Acabou que minha mãe ficou com ela, cuida dela no final de semana para mim, a 

gente reveza, é o jeito. Ela gosta muito da Mônica. Cuida com muito carinho”. 

(Família Verde / EM) 

“Minha cunhada fica cuidando das crianças de nove e do menor de um 

ano”. (Família Laranja / EM) 

“Minha mãe me ajuda. Ela cuida dela para mim, minha mãe  e meu pai. E 

às vezes, eu vou para casa da minha mãe e fico lá uns dois, três dias...”. (Família 

Branca / EM) 

“Às vezes, minha ex-sogra, minhas cunhadas, tenho um cunhado, tenho 

uma tia que trabalha no lactário que ela pode de vez em quando subir aqui e 

arrumar um chazinho, uma coisinha, eles me ajudam”. (Família Rosa /EM) 

 



 166

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 

“Meu filho me ajuda muito, o pai dele me ajuda muito. Tenho ajuda de todas 

as minhas filhas, ele está aqui, mas elas vêm quando sabem que ele está doente, 

querem arrancar o cabelo da cabeça, me ajuda em tudo, no remédio. Elas sempre 

me ajudaram e apoiaram, compravam NAN para ele...” (Família Lilás / EA) 

Esse apoio da família diminui a sobrecarga física e emocional da unidade 

cuidadora. Fato esse de grande valia para a intervenção da enfermagem no 

cuidado à família, à proporção que esta percebe a importância dos outros 

familiares no cuidado e no contexto de doença e hospitalização da criança. E 

assim, os membros da família ficam incentivados a escutar preocupações e 

sentimentos uns dos outros. 29

 Uma estratégia utilizada pelo sistema familiar que sofre uma situação de 

doença descrito no trabalho de Corbin & Strauss 93 consiste em “trabalhando 

juntos coletivamente”, não apenas relacionado as divisões de tarefas e funções, 

mas também como uma experiência que deve ser compartilhada por todos os 

elementos da família; tanto em termos funcionais como emocionais. 

  

CÓDIGOS TEMA 

 
Tendo apoio da família. 

Revezando o cuidado. 

Podendo ausentar-se. 

Sabendo que a criança vai ficar bem. 

Tendo ajuda para cuidar dos outros filhos. 

Ficando na casa dos pais. 

Tendo auxilio financeiro. 

 
 

RECEBENDO AJUDA DA 
FAMÍLIA 

 

 
Quadro 28: Recebendo ajuda da família. 
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5.3. RECEBENDO AJUDA DOS ACOMPANHANTES E CONFIANDO NA 
EQUIPE DE SAÚDE 

O valor do apoio de outras famílias que vivenciam desafios similares tem 

sido demonstrado como primordial e de grande valor no processo de adoecer de 

um membro da família. 87

Ao partilhar as experiências com outras famílias que vivenciam situações 

parecidas, a família procura conhecer um pouco mais sobre a doença, dividir 

preocupações e angústias, fazer uma previsão acerca da evolução da criança e, 

ainda, conquistar novos amigos. 

“Aqui eu fui dividindo minha experiência com uma mãezinha. Conversando 

com uma aqui.... E aqui você ganha um monte de amigos, tudo para te ajudar”. 

(Família Rosa /EM) 

Os familiares ajudam-se no cuidado físico e psíquico das crianças 

internadas. Isso fica evidente quando a mãe cuida da criança que está internada 

no mesmo quarto que a filha e que chora pela ausência do pai. 

Mãe: fala para a criança do mesmo quarto: “O papai está chegando! 

Chegou!”... Bate palmas. “Corre, homem! Que essa criatura não pára de chorar”. 

Fala para o pai da criança que esta chegando ao quarto. (Família Branca / SB) 

É papel do enfermeiro criar um espaço de conversação, no qual as famílias 

possam trocas experiências, expressarem seus sentimentos, suas vivencias sem 

muito sofrimento, para poder repensas-lhas. Esse ambiente é importante porque 

cria uma intimidade entre as famílias, encorajam a ouvindo uns aos outros, trocam 

idéias repassam valores, crenças e atitudes. 27  
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A ajuda e o apoio dos profissionais de Saúde muitas vezes são encontrados 

na confiança que os familiares neles depositam, na informação que é oferecida, no 

oferecimento de apoio externo como recursos financeiros, no conversar, ouvir e no 

ser reconhecido pelo próprio nome. Apoio esse importante para o cuidado 

emocional da família.  

Pai: “Tem que ser inteligente, você não é médico?”. (Família Vermelha /SB) 

Pai: “Caramba, então você vai cuidar. Você entende do assunto”. (Família 

Vermelha / SB) 

Pai: “E agora, doutor?”. Abre os braços. “Como é que faz, doutor? Rápido, 

senão vai morrer”. Cascão: coloca a boneca-menina na maca. Pai: “Tem que ser 

rápido, doutor, com ele”. (Família Vermelha / SB) 

“Tem a turma da limpeza que de vez em quando conversa com a gente. 

Enfermeiras, auxiliares, ficam conversando...” (Família Rosa / EM) 

“O médico falou que eu tinha direito a conversar com a assistente social, 

tinha acompanhamento psicológico aqui. Nas terças-feiras, tem reunião com a 

assistente social, ela mostra como conviver, dividir experiência. Ela já até me 

chamou pelo nome, porque já me conhece há bastante tempo”. (Família Rosa 

/EM) 

“A assistente social me ajudou com o bilhete do ônibus e do metrô, aí 

consegui. Diz que ela tem direito a um auxílio doença que é um salário todo mês”. 

(Família Rosa / EM) 
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CÓDIGOS TEMA 
 

Dividindo experiências. 

Conversando com as outras mães. 

Conversando com os profissionais de Saúde. 

Conquistando amigos. 

Cuidando das outras crianças internadas. 

Acreditando nos profissionais de Saúde. 

Sendo reconhecida. 

Tendo ajuda financeira. 

 
RECEBENDO AJUDA DOS 

ACOMPANHANTES E CONFIANDO 
NA EQUIPE DE SAÚDE 

 

 
Quadro 29: Recebendo ajuda dos acompanhantes e confiando na equipe de 

Saúde. 

 
 
5.4. ENCONTRANDO APOIO NA RELIGIÃO 

 A espiritualidade e a religiosidade são fatores básicos da vivência da 

família, sendo parte integrante das experiências de doença e hospitalização da 

criança. As crenças religiosas oferecem referências de valores que auxiliam as 

pessoas a ver sentido no mundo. Crenças que influenciam a família na forma de 

lidar com a doença e com o sofrimento. 94 

 Colaborando, Wright & Leahey 26 descrevem que a religião influencia as 

crenças sobre doença e hospitalização. As emoções como paz, medo, culpa e 

esperança, podem ser incentivadas e equilibradas pela religiosidade. 

A religiosidade são as chaves para capacidade de recuperação da família.26 

Rossato 89 contribui dizendo que ter fé é um elemento interveniente presente na 

vivencia da família porque impele para a esperança na cura. 
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Buscando sustento na fé, a família procura manter a esperança, achar 

forças, ânimo e novos horizontes para ajudar a criança.  

“Ai, meu Deus, me dê força! Respiro fundo e peço muita força a Deus que 

ele abra o horizonte alguma coisa nova para ajudar o meu filho. E é isso. E louvar 

a Deus e lutar, pedir ânimo e força para dar força para ele”. (Família Amarela /EM) 

 A família confia na religião e tem fé no tratamento, no cuidado prestado, nos 

profissionais de Saúde, no dia-a-dia, na cura e na melhora clínica da criança. 

 “Fé na Medicina, no nosso tratamento, no nosso cuidado, no nosso dia-a-

dia”. (Família Vermelha / EP) 

“Eu peço muito a Deus que ele melhore, melhore e que volte a ser a criança 

que ele era”. (Família Amarela /EM)  

“Se Deus quiser, tenho certeza que Deus vai dar uma chance, para ver se a 

gente consegue. Muita fé em Deus”. (Família Vermelha /EP) 

“Enquanto tem vida, tem que ter esperança, fé em Deus”. (Família Verde/ 

EM) 

“Do cansaço graças a Deus, ele está melhor, está uma benção. Deus está 

me ajudando até aqui, ele vai me ajudar a chegar aonde tiver que chegar”.  

(Família Lilás / EA) 

“Eu dizia graças a Deus que ele está aqui, graças a Deus. Ele não vai 

morrer, porque Jesus não vai deixar. Ele já está bonzinho, está melhorando, 

graças a Deus”. (Família Lilás / EA) 
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Ter esperança ajuda a manejar a doença e a aliviar o sofrimento. A família 

não perde nunca a esperança. Stork 95 refere que a esperança é o remédio para o 

medo, pois o futuro pode ser esperado. 

“Deus vai me ajudar eu criar ele e quem sabe, foi até uma ajuda para mim 

porque uma casa sem criança é quase solitária, mesmo uma criança, que tenha aí 

dessas coisas e tudo. A gente tem prazer em estar perto, a gente ama demais e 

eu digo, não tem quem tire ele de mim, de jeito nenhum, só Deus. Ai eu tenho que 

enfrentar as coisas, tudo que vier agora, eu tenho que enfrentar, porque seis anos, 

não é seis dias.”...  (Família Lilás / EA) 

O apoio na religião também pode ser notado na criança durante a sessão 

de B.T.D.  

Cebolinha: “Céu! Céu!”. Segura na cabeça do boneco-pai e fica 

movimentando seu corpo. Olha para mim. Eu: “Céu!” Cebolinha: “Céu”. Balança 

positivamente a cabeça. (Família Amarela / SB) 

Cebolinha: faz expressão facial de desconforto, fecha os olhos, olha para a 

mãe. Olha para o garrote em cima da sua barriga. “Jesus! Senhor!”. (Família 

Amarela / SB) 

Cebolinha: Olha para a mãe. “Senhor, Senhor do céu me cura!” Sorri. “Me 

perdoa.” Fica segurando a ponta do scalp aguardando para colocar o soro. 

(Família Amarela / SB) 

Cebolinha: “Daniel foi brincar com o Papai do Céu. O Papai do Céu, eu, eu, 

eu”. (Família Amarela/ SB) 
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Encontrando apoio na religião é uma estratégia que auxilia a família na 

superação ou amenização do sofrimento no processo de adoecimento e 

hospitalização da criança. Acreditar, crer e ter fé fortalece o sistema familiar.  

O enfermeiro-pediatra, ao trabalhar com as famílias que vivenciam a 

doença e a hospitalização da criança, precisa estar mais atento ao papel que a 

religião e as crenças religiosas exercem no contexto familiar. Crenças espirituais 

devem ser entendidas e integradas em uma assistência centrada na família. 87 

 

 

CÓDIGOS TEMA 
 

Pedindo forças e ânimo. 

Pedindo a cura e melhora da criança. 

Querendo que volte a ser normal. 

Desejando uma chance. 

Tendo muita fé e esperança. 

Sendo uma benção a melhora da criança. 

Tendo a ajuda de Deus. 

Acreditando que Deus não permitirá a morte da criança. 

Sendo uma bênção ter a criança. 

Aclamando o nome de Deus. 

Pedindo perdão. 

Pedindo a cura . 

Brincando com o Papai do Céu. 

 

 
 
 
 

ENCONTRANDO APOIO NA 
RELIGIÃO 

 

 
Quadro 30: Encontrando apoio na religião. 

 
5.5. BUSCANDO FORÇAS EM SI MESMO 

 
Cercada de tanto sofrimento, a família não se entrega, luta, rompe barreiras 

e busca recursos em si mesma, a fim de superar  e  recarregar  as  energias   para  
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prosseguir. No decorrer da etapa de hospitalização, importa ter muita paciência e 

saber esperar. As estratégias adotadas para isso consistem em procurar forças, 

respirar fundo, doar-se, olhar para frente, ter pensamentos positivos e acreditar na 

melhora e na cura da criança. A família precisa mostrar suas forças para a criança 

também se sentir fortalecida. 

“Tendo que ter paciência, esperando, esperando, esperando.”...  (Família 

Amarela / EM) 

 “Mas depois vai tomando fôlego de novo, olhando para frente. Mas eu 

tenho que passar essa força para ele, animar ele, falar que ele vai melhorar que a 

dor vai passar. Melhor é você respirar fundo e deixar passar... Fico mal, eu respiro 

fundo, tomo uma água, estou lutando para ajudar ele. Eu não posso ficar triste 

perto dele, senão ele fica triste. Ah, eu não posso ficar. Você tem que passar por 

cima”. (Família Amarela / EM) 

 A criança também sabe que precisa ser corajosa, para conseguir caminhar 

nessa etapa de sua vida. 

Mônica: “Pronto. Todo dia ela tem que ser corajosa”. (Família Verde / SB) 

“Eu só quero pensar em coisa boa, que ela está recuperando, que ela está 

bem, que ela vai ser libertada dessa doença”. (Família Branca / EM) 

 A unidade familiar que cuida da criança busca força em si mesma para 

conseguir superar esse momento. “Tendo que conseguir superar as barreiras, as 

preocupações, as dificuldades, os trancos e barrancos” são objetivos descritos 

pelas famílias ao cuidarem da criança doente. 

“A gente se doa, a gente se doa, para não acontecer o pior... Eu Tenho que 

conseguir”. (Família Verde /EM) 
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“Acho que consigo. Eu vejo tanto exemplo que os outros conseguem. E eu 

não? Tenho que conseguir. Vamos ver...” (Família Verde / EM) 

 “È difícil, as vezes enfrento trancos e barrancos, às vezes não estou boa, 

eu mesmo não estou legal. Aí procuro respirar fundo, falo não, eu vou resolver 

isso primeiro, depois vejo meu lado e vou enrolando meu lado, depois eu vejo, 

depois eu vejo”. (Família Rosa /EM) 

“Eu tenho que enfrentar as coisas, tudo que vier agora, eu tenho que 

enfrentar, porque seis anos não são seis dias... Esteja onde estiver, eu vou cuidar 

dele, vou ficar aonde eu tiver com ele, ai eu vim lutando, estou lutando e tenho 

certeza que vou vencer, tenho certeza que vou vencer” ...  (Família Lilás /EA) 

O enfermeiro deve reconhecer a importância de a família apoiar-se em suas 

próprias forças para ajudar a si mesma, à criança doente e aos outros membros 

do sistema familiar. 26

CÓDIGOS TEMA 
 

Tendo que ser forte. 

Precisando ser paciente. 

Não se entregando. 

Sendo vencedora. 

Tendo que superar as dificuldades. 

Precisando manter o vinculo familiar. 

Sendo corajosa. 

Pensando em coisas boas. 

Desejando a recuperação e a libertação da doença. 

Doando-se para não acontecer o pior. 

Tendo que enfrentar, conseguir e vencer. 

Enfrentando trancos e barrancos. 

Conseguindo quando é feito com amor. 

 
 
 
 
BUSCANDO FORÇAS EM SI MESMO 
 

Quadro 31: Buscando forças em si mesmo. 
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Essa categoria 5 PRECISANDO DE AJUDA E DE APOIO e os Temas 

compostos estão dispostos no quadro a seguir: 

 

TEMAS CATEGORIA 

Necessitando de apoio para cuidar da 
criança. 
 
Recebendo ajuda da família. 

 
Recebendo ajuda dos acompanhantes 
e dos profissionais de Saúde. 
 
Encontrando apoio na religião. 
 
Buscando forças em si mesmo. 

 
 

PRECISANDO DE AJUDA E DE 
APOIO 

 

 

Quadro 32: Precisando de ajuda e de apoio. 
 
 

6. BUSCANDO A HOMEOSTASE  
 

A historia, apesar do sofrimento doloroso, 
Não pode ser apagada, e, se enfrentada com coragem, 

Não precisa ser revivida. 
(Maya Angelou) 

 

A família que vivencia a doença em um dos seus membros sofre mudanças 

a cada momento, tentando adaptar-se da melhor forma possível. Essa adaptação 

constitui a busca da homeostase que pode garantir continuidade, crescimento e 

proteção ao sistema familiar. 38
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A família não precisa encarar a doença da criança como uma batalha 

constante, pode reconhecer a influência dessa condição em sua vida, aceitar o 

que está além do controle e conseguir viver com a doença e não viver a doença. 

Para que isso ocorra a família, precisa “colocar a doença em seu devido lugar” 95 

 Aceitar o sofrimento como algo presente e que temos de encarar é o 

momento dramático de nossa existência. A possibilidade de adotar uma postura 

positiva ou negativa oferece-nos a liberdade de crescer e amadurecer. 96 

Assim, viver com o advento da doença no sistema familiar significa 

encontrar alternativa e caminhos para a recuperação do equilíbrio e a busca da 

homeostase.  

 A categoria 6 BUSCANDO A HOMEOSTASE foi elaborada a partir dos 

Temas: Planejando o futuro da família; Acreditando no tratamento, na 
recuperação e na cura da doença na criança e Desejando a “normalidade” da 
criança. 

 

6.1. PLANEJANDO O FUTURO DA FAMILIA  

A família manifesta o desejo de retornar ao equilíbrio e buscar a 

homeostase, à medida que declara ter plano e expectativa para o futuro do 

sistema familiar. 

 A família procura pensar positivamente no futuro na tentativa de trazer bons 

fluidos ao sistema familiar. 90Pensar no futuro é procurar um sentido para a vida. 97 

“Meu futuro, eu penso em estudar, trabalhar, terminar meus estudos, 

porque não terminei. E fazer um curso de Auxiliar de Enfermagem, de 

Computação... Aí eu penso em trabalhar e fazer...”. (Família Branca / EM) 
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“Tenho vontade de voltar para Recife, acredito que ele possa melhorar, aqui 

o ar, a poluição, tudo piora seu estado. Porque lá não tem lugar poluído, lá é um 

lugar tranqüilo, onde minha mãe mora”. (Família Laranja / EM) 

O sistema familiar precisa viver além da doença, tem que caminhar com a 

vida, acreditando que tudo vai dar certo. 

... “Mas eu tento cuidar de mim, dela, levar a vida para frente, eu sei que vai 

dar certo”. (Família Branca /EM) 

 “É começar tudo de novo. Ah, o futuro, quero ficar trabalhando, cuidando 

deles. Mostrando para todo mundo e para mim mesma que eu consigo, sabe”. 

(Família Verde / EM) 

“Aí eu vou ver se eu conseguir, aí eu vou tentar, tenho minha casa, 

trabalhar, fazer faculdade, sei lá. Ter uma vida”...  (Família Branca /EM) 

Quando há alguma mudança, ocorre uma alteração na família, esta, precisa 

buscar soluções para obter equilíbrio, tornando relevante o trabalho do enfermeiro, 

que propõe intervenções para ajudar o sistema familiar. 26 

 

CÓDIGOS TEMA 
 

Planejando estudar e trabalhar. 

Tendo vontade de voltar para a cidade de origem. 

Cuidando de si próprio. 

Levando a vida. 

Tendo que dar certo. 

Começando tudo de novo. 

Precisando mostrar que é capaz. 

Desejando ter uma casa. 

Buscando viver. 

 
 

PLANEJANDO O FUTURO DA 
FAMÍLIA 

 

Quadro 33: Planejando o futuro da família. 
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6.2. ACREDITANDO NO TRATAMENTO, NA RECUPERAÇÃO E NA CURA DA 
DOENÇA NA CRIANÇA 

A família entende que, ao seguir o tratamento, a criança apresenta chance 

de cura e de retornar ao equilíbrio e às suas atividades sociais. 

“Ela está se tratando e, no ano que vem, acho que ela vai poder ir para 

escola”.  (Família Branca /EM) 

“Ele está tomando o Corticóide, quem sabe mais pra frente, ele recupera 

mais rápido”... (Família Amarela / EM) 

... “E agora ela está em manutenção, só falta mais três seringas para ela 

tomar, aí ela vai ficar vindo só uma vez agora”. (Família Branca / EM) 

“À medida que for descoberto antes, quanto mais rápido a quimioterapia, 

mais rápido, mais cedo para sarar”. (Família Rosa / EM) 

“Esse remédio, é um puffizinho que ele está tomando, é só duas vezes, de 

manhã e à noite. Aí ele melhorou muito. Ele melhorou com esse remédio que eu 

estou dando agora. Agora o cansaço, ele melhorou, graças a Deus. Agora ele está 

crescendo, está melhor, já está com seis anos e o pior já passou, foi o tempo que 

ele estava bem pequenininho... Está forte, está bonzinho, graças a Deus, já está 

bonzinho”.  (Família Lilás / EA) 

“Tem mais de mil cânceres diferentes, em cada lugar diferente. É assim a 

pessoa tem que passar por cima, às vezes está bom, às vezes não está. Tem 

cura? Tem”. (Família Rosa / EM) 

Fortalecendo-se, a família entende que, se cuidar da criança com amor, as 

dificuldades podem ser superadas e as vitórias, alcançadas. 
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“Eu vi que não é o que os outros pensam, é diferente. Fazendo as coisas 

com amor, enfrentando, você consegue muita coisa”. (Família Rosa / EM) 

Para Walsh 87 a família tem a capacidade de recuperar-se do advento da 

doença e sair desse momento mais fortalecida e capaz de agir. Um processo de 

resiliência, restauração e crescimento em resposta a crise e ao desafio. 

As famílias resilientes são aquelas que têm a capacidade de lidar com o 

sofrimento e as dores da doença e da hospitalização da criança e seguir em 

frente, vivendo, tendo planos futuro e expectativas de vida. 87

O enfermeiro precisa ser capaz de ajudar a família no enfrentamento da 

crise. A família precisa conhecer suas necessidade, a importância e a 

possibilidade de soluções, das opções e dos recursos existentes. 87 

 

 

CODIGOS TEMA 
 

Desejando o retorno da criança à escola. 

Recuperando-se, ao tomar o medicamento. 

Estando em manutenção do tratamento. 

Descobrindo no início. 

Curando mais rápido. 

Melhorando com o remédio. 

Estando forte. 

Tendo cura. 

 
ACREDITANDO NO TRATAMENTO, 
NA RECUPERAÇÃO E NA CURA DA 

DOENÇA NA CRIANÇA. 
 

Quadro 34: Acreditando no tratamento, na recuperação e na cura da doença na 

criança. 

 

 

 



 180

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA  

 
6.3. DESEJANDO A “NORMALIDADE” DA CRIANÇA  

 
O mundo está repleto de sofrimentos; 

Está também repleto de superação. 
(Hellen Keller) 

 

Superar desafios, administrando a situação de doença e hospitalização da 

criança são fatos almejados pelas famílias. Uma estratégia adotada chamada de 

“normatização”, é o processo pelo qual a família busca acomodar a criança doente 

com todas as suas necessidades a rotina diária do sistema familiar. 97 

Tentativas de retornar à normalidade nas relações familiares e de 

renovação se fazem presentes no discurso das famílias. 

“Agora, é começar tudo de novo... minha casa nova, está tudo lá, tudo 

embalado”. (Família Verde / EM) 

Desejando a normalidade da criança, do seu subsistema dentro do sistema 

familiar, é uma maneira utilizada pela família na tentativa de estabelecer o 

equilíbrio, que a criança volte a ser normal, podendo realizar atividades e viver 

como uma criança saudável. 

... “Eu procuro não deixar ela tão presa, deixar ela normal. Como se ela 

tivesse uma vida normal”. (Família Branca / EM) 

... “Até voltar novamente ao normal. Ter uma vida de criança normal, 

brincar, jogar bola, correr, estudar normal, como outra qualquer... Espero que 

depois de adulto, ele se recupere e tenha uma profissão. Segundo a Medicina, 

tem uma chance dele curar, um cuidado digamos, assim, de cinco anos”. (Família 

Vermelha / EP) 
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“Eu queria que ele voltasse a ser a criança que ele era... Ah, muito feliz. Ele 

é muito feliz. Ele é uma criança carinhosa. Não é uma criança malcriada, ele gosta 

de cantar. Que mais, muitas coisas boas assim, ele é uma criança independente, 

.ele é um menino inteligente. O médico me chegou a dizer que conforme for 

crescendo, essa doença pode até sumir. Eu vejo meu filho bem, com saúde, 

brincando, tendo uma vida normal, se Deus quiser... É minha esperança. Ver seu 

filho sorrindo, não tem nada que pague. É uma expressão que a alma está bem. 

Isso me deixa muito feliz”. (Família Amarela / EM). 

A ansiedade e o sofrimento das famílias diminuem quando compreendem o 

que está acontecendo com a criança doente, quais opções de cuidado, quais as 

mudanças verificadas em cada membro do sistema familiar e como o equilíbrio 

pode ser restabelecido. 87 

O processo de normalização é um bom indicador que a família está 

adaptando ao advento da doença na criança e deve fazer parte das intervenções 

do enfermeiro junto a família, recomendando que o sistema familiar reconstrua a 

sua vida e que novas interações seja efetivadas em torno do normal. 96

É fundamental ao profissional enfermeiro explorar e conhecer a vivência da 

família na doença e hospitalização da criança, porque cada experiência é única e 

permeada de significados. Esse profissional pode facilitar o posicionamento e 

adaptação dos membros, permitindo a busca de um equilíbrio familiar. 26  
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CODIGOS TEMA 
 

Não deixando a criança presa. 

Desejando uma vida normal. 

Não precisando forçar a criança a comer. 

Desejando uma vida de criança normal. 

Almejando uma profissão para a criança. 

Acreditando na cura. 

Ter o sorriso da criança não tem preço.  

 
DESEJANDO A “NORMALIDADE” 

DA CRIANÇA. 
 

 

Quadro 35: Desejando a “normalidade” da criança. 

 

 A categoria 6 BUSCANDO A HOMEOSTASE foi construída a partir dos 

Temas como se segue: 

 

TEMAS CATEGORIA 

Planejando o futuro da família. 

 

Acreditando no tratamento, na 

recuperação e na cura da doença na 

criança. 

 

Desejando a “normalidade” da criança. 

 

 
 
 

BUSCANDO A HOMEOSTASE. 

 

Quadro 36: Buscando a homeostase. 
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Stork 95 refere que o sofrimento, a doença, a hospitalização é uma situação 

que a família vivencia mais cedo ou mais tarde e que não há nada que se possa 

fazer para evitar ou adiar. Três passos são propostos por esse autor na tentativa 

de solucionar o sofrimento familiar podendo ser aplicado quando vivenciam a 

doença e a hospitalização da criança. 

 “Aceitar o sofrimento como algo presente e que temos de encarar: é o 

momento dramático de nossa existência. O que se pode fazer é, 

expressar sua existência pelas ações como chorar. A possibilidade de 

adotar uma postura positiva ou negativa diante do sofrimento nos dá a 

liberdade de crescer e amadurecer com ele. 

 sofrimento nos traz novas lentes de ver o mundo. Diante do sofrimento 

conseguimos renunciar ao que antes nos era de suma importância. O 

sofrimento distancia o homem de seus desejos. Deixa o homem mais 

dono de si. 

 Sofrimento para ter sentido, não pode ter o fim em si mesmo. Para 

afrontá-lo, é preciso transcendê-lo”. 
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PROTEGENDO O FILHO DO MUNDO E NÃO O MUNDO DO FILHO 
 

As categorias construídas anteriormente permitiram demonstrar respostas 

da vivência da família com relação: à doença da criança, ao cuidado prestado pela 

família, à hospitalização, à dinâmica familiar, às relações familiares, às redes de 

apoio, as estratégias construídas e à busca do equilíbrio. A partir dessas, foi 

possível elaborar uma Categoria Central denominada: PROTEGENDO O FILHO 
DO MUNDO E NÃO O MUNDO DO FILHO.  

Proteger a criança é uma vivencia, uma necessidade e um objetivo 

proposto pelo membro cuidador durante toda a doença e hospitalização da 

criança. Proteger a criança foi uma característica extremamente marcante durante 

toda a coleta de dados e consecutivamente nas categorias construídas, motivo 

esse escolhido para descrever um pouco mais nessa categoria central. Assim, 

considero importante rever os resultados mais marcantes das categorias descritas 

nesse estudo, ressaltando alguns pontos relevantes para essa categoria central. 

Um dos aspectos evidenciados nessa pesquisa foi que o sistema familiar 

vivencia um mundo de acontecimentos com a chegada da doença na criança. O 

impacto desse advento no sistema familiar é grande e vários sentimentos 

emergem.  

O Impacto da doença na família provoca desequilíbrio e afeta todos os 

membros do sistema familiar devido a mudança abrupta e indesejada da condição 

de saúde para o de doente na criança. O caminhar da doença está repleto de 

sofrimento, dores, medo, raiva, angustias, dúvidas e mudanças que geralmente 

tornam difícil e desgastante esse advento. Nesse momento seus membros: 

prestam cuidados e protegem a criança; vivenciam a hospitalização e 

reestruturam sua dinâmica.   
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Deparando-se com o desconhecido faz com que a família vivencie 

situações inesperadas e novas, preocupações surgem: relacionadas a própria 

patologia, seus sinais e sintomas, ao tratamento e ao futuro da criança doente. 

Durante todo esse processo inicial da doença a família tenta proteger a criança 

dos novos acontecimentos, das mudanças e dos sofrimentos emergentes. 

Nessa etapa, foi possível verificar que a família necessita realizar cuidados 

físicos a criança doente. Desenvolver habilidades, aprender sobre os cuidados 

necessários e seguir rigorosamente o tratamento prescrito foram estratégias 

desenvolvidas e descritas.  

Cuidar da criança doente gera sobrecarga física e psíquica ao membro que 

o realiza, geralmente a mãe, porque além dessa demanda outras também são 

exigidas como: cuidado com a casa, responsabilidade com os filhos saudáveis, 

preocupações com o marido e atividades profissionais. Em contrapartida, nessa 

investigação, o cuidar da criança para a família constitui uma estratégia para 

permanecer ao seu lado, apoiando, conhecendo suas necessidades e 

protegendo. 

A família proporciona à criança doente proteção emocional e uma 

assistência psíquica, protegendo emocionalmente. A família pode adquirir um 

papel primário para o cuidado da criança no dia-a-dia, assumindo 

responsabilidade emocional para apoiar, cuidar e proteger. Esse cuidado pode ser 

notado pela maneira como a família supre as necessidades afetivas da criança 

doente, diminuindo seu sofrimento, trazendo força e conforto.  

Esse cuidado ofertado pela família, a proteção ao membro doente, foi 

descrito nos trabalhos 34, 68, 85, 88 e outros. 
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Fato esse também verificado quando a família desempenha o papel de 

protetora emocional da criança, cuidando por tempo integral, estando presente, 

próxima, não a deixando sozinha, dando carinho, oferecendo afeto, carícias, 

apoio, conversando e informando sobre a doença, os sinais e sintomas.   

“Se você tomar cuidado com as coisas que não pode, você está tomando 

conta. PROTEGENDO SEU FILHO DO MUNDO E NÃO O MUNDO DO FILHO”. 

(Família Rosa /EM) 

“Protegê-lo, qualquer dia, noite e de madrugada... Estou presente sempre, 

tanto pessoalmente como no coração, como espiritualmente. Um amor de pai, um 

carinho de pai. Carinho, paciência, amor”. (Família Vermelha / EP). 

Percebe-se o cuidado afetivo e a proteção emocional oferecido pela família, 

quando esta vê a necessidade de cuidar, ficando junto da criança doente o 

máximo de tempo possível. Conversar bastante, oferecer atenção e muito amor 

são estratégias fundamentais para proteger emocionalmente a criança.  

 “Cuidar dela, dá muito carinho enquanto ela está com a gente tem que dar 

o máximo sabe. A presença da mãe, estar junto, dar boa noite, dá um beijo, dizer 

eu te amo. Essas coisas”. (Família Verde / EM) 

“Eu nunca a deixo sozinha. Sozinha ela nunca fica”. (Família Rosa / EM) 

“A gente não pode estar batendo, só vive no hospital. Eu dou muito amor. 
Para esse menino nunca falta nada. O amor é o principal”. (Família Lilás / EA) 

Vivenciando a hospitalização da criança, é uma situação presente no 

contexto das famílias estudadas, a internação é percebida como ameaçadora, 

geradora de estresse e causadora de desequilíbrios, por haver necessidade de 

mudanças dos papéis familiares, da rotina de vida e, ainda,  alteração socioeconô- 
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mica. Nesse momento sentimentos de medo, sofrimento, desespero, ansiedade, e 

também de esperança são descritos.  

Com a hospitalização da criança, Experimentando rupturas na família, é 

uma vivência presente entre os membros da família. Essa ruptura imposta pela 

internação gera muito sofrimento e dor para todos os subsistemas.  

O momento da hospitalização vivenciado pela família define-se nos mais 

difíceis e sofridos. Precisando hospitalizar-se junto com a criança é uma estratégia 

utilizada na tentativa de amenizar a dor, amparar, apoiar, aliviar sua insegurança e 

principalmente proteger o filho do mundo da internação, função primordial 

exercida pela família. Durante as sessões de B.T.D. foi possível observar essa 

proteção nos momentos em que a criança manipulava algum objeto hospitalar 

perfuro-cortante como agulha e scalp.  

Mãe: permanece bem próxima da criança. “Como é que você vai fazer?”. 

Cuidado. (Família Rosa / SB) 

Mãe: “Cuidado, Magali, senão você vai furar a mão. Cuidado com o dedo”. 

(Família Branca / SB) 

Franjinha: Tenta abrir a proteção da agulha. Mãe: “Não pode abrir, fura o 

dedinho”. (Família Laranja / SB) 

 Da mesma forma que o membro cuidador protege a criança para não se 

machucar, a criança também o faz, tentando proteger o familiar. 

Mãe: “Assim ó!” Pega o scalp da mão da criança. Magali: Sorri, “Cuidado 

mãe com o seu dedo”. (Família Branca / SB) 
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Cebolinha: “Tira daí, por causa da agulha. Mãe, por favor, cuidado. Seu 

dedo.” Sorri. “Ah não! Você não vai levar picada de agulha”. Mãe: “Vou fazer um 

esforço de prestar mais atenção”. Cebolinha: “Cuidado para não furar de novo.” 

Olha para a mãe. (Família Amarela / SB) 

Franjinha: Rapidamente retira a agulha da mão da mãe e fala: “agulha, 

mãe. Fura, fura”. (Família Laranja / SB) 

Brincar com a criança e ajudá-la a brincar constitui uma outra forma de 

oferecer apoio, atenção, proteção e diversão. Para Ribeiro 68 a criança conta com 

a proteção da mãe para levá-la a sala de recreação, brincar, jogar, ler, conversar e 

distraí-la. 

Mãe: Fica ao lado da cama, em pé, para brincar com a criança... Aproxima 

da cama da criança. “Vamos brincar!” Segura o chapéu com uma mão e com a 

outra arruma o estetoscópio no pescoço. “Não parece médica?” (Família Laranja / 

SB) 

Cebolinha: “Mãe, me ajuda aqui a dar injeção. Fica do lado de cá”. Pede 

para a mãe ficar perto dos brinquedos para ajudá-la a brincar. Mãe: “Fala o que 

você quer brincar que a mamãe pega”. (Família Amarela / SB) 

Pai: senta para brincar ao lado da criança. “Vamos brincar de quê”? Olha 

para os brinquedos. Cascão: “De médico”. Pai: “Vou ensinar você a brincar”. Pega 

o estetoscópio. (Família Vermelha / SB) 

 A criança pede ajuda da família nas suas brincadeiras e utiliza essa 

estratégia para demonstrar que precisa de alguém ao seu lado, protegendo-a 

sempre, e que a participação do membro da família e muito importante no 

momento de distração.  Análise essas também encontradas na pesquisa de 

Ribeiro. 68
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Chico Bento: levanta da cadeira, olha os brinquedos na mesa, coça a 

cabeça. “Gostaria de brincar de médico?”. Olha para a avó. (Família Lilás / SB) 

Chico Bento: pede ajuda para abrir o pacote de gaze “Pode abrir para mim”. 

Aguarda a abertura da gaze. Retira a seringa da boneca-médica, pega uma gaze, 

dobra e segura o local da retirada da agulha. Pede para a avó esparadrapo. “Dá 

um pedaço”. Avó: “Vai acabar com a fita”. Chico Bento: “Deu pequeno, vó!”. Avó: 

Corta outro pedaço de esparadrapo. (Família Lilás / SB) 

 Algumas manifestações de carinho do subsistema mãe-filho são descritas 

no trabalho de Ribeiro 68 como o toque, beijos, caricias, aconchego e cuidado 

afetivo.  

Conforto, carícias, beijos e outras expressões de afeto e amor, além da 

proteção denominada emocional, foram cuidados oferecidos pelas famílias às 

crianças doentes, no ambiente hospitalar, durante a sessão de B.T.D. 

Mãe: Acaricia as costas da criança... (Família Laranja / SB) 

Mãe: aproxima da criança, acaricia e fica olhando. (Família Amarela / SB) 

Cebolinha: abre a casinha, pega o boneco-pequeno. “Agora vai dormir no 

meu colo. Porque está muito cansado. Vai dormir no colo da mãe”. (Família 

Amarela / SB) 

Avó: Beija o Chico Bento e continua a observá-lo na brincadeira. Faz 

carinho com uma das mãos. Acaricia- o, beijando no rosto. (Família Lilás / SB) 

O cuidado oferecido pela família difere devido ao forte componente 

emocional e afetivo, não sendo prioridades as técnicas e os procedimentos, como 

ocorre com a equipe de saúde que assiste a criança doente e hospitalizada. 68 
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A família sente-se na responsabilidade de proteger e cuidar da criança 

doente, estando sempre presente, não permitindo que a criança fique com 

ninguém e não permitindo que ela morra. Esse cuidado especial define como a 

família é importante para ajudar e cuidar da criança doente. 

“Eu que crio, tenho que fazer qualquer coisa por ele, a responsabilidade é 

minha. Chico Bento foi escolhido para ser meu filho, ele tem um amor por mim, ele 

não fica quase com ninguém... Ele dorme só comigo, aqui (hospital) na cama ele 

quer que eu bote a mão para ele saber que eu estou com ele. De vez em quando 

ele acorda procurando, Vó . Respondo para ele, eu estou aqui meu filho, estou 

aqui”. (Família Lilás / EA) 

 “Os meus vizinhos diziam, mãe igual a senhora nunca vi, a senhora batalha 

noite e dia por causa dessa criança. Ai eu digo, mas se eu estou com ele eu vou 

deixar ele morrer? Eu tenho que cuidar dele. Eu falo para o Chico Bento, não se 

preocupe porque sua mãe está aqui, está com você”. (Família Lilás / EA) 

Estando no hospital a família vivencia muitas dificuldades e barreiras 

institucionais. Sofre com a internação e com os procedimentos realizados, 

tentando sempre proteger o filho do mundo dos procedimentos invasivos e 
dolorosos e tendo como maior desejo é a alta hospitalar da criança.  

A família tenta proteger a criança durante toda a hospitalização por isso 

deseja que seja atendida, dentro do contexto da hospitalização, da melhor forma 

possível, especialmente nos momentos de execução dos procedimentos, os quais 

precisam ser efetuados com delicadeza, com a menor agulha possível, não 

causando maiores sofrimentos à criança.  
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Magali: Pega o boneco-bebê e joga para outro lado da sua cama. “Bebê 

não pode”. Eu: “Por que bebê não pode?”. Magali: “Porque bebê é muito 

pequenininho”. Pega a boneca-mãe, deita na cama e fura o braço. (Família Branca 

/SB) 

Mãe: “Tem um bebezinho.” Segura-o. “Quer um bebezinho?”. Cebolinha: 

“Eu quero”. Mãe: “Bem devagarzinho”.  Referindo-se à colocação do scalp. “Esse 

é bem delicadinho”. (Família Amarela / SB) 

Chico Bento: Pega o boneco-bebê na mesa, segura e mostra para a avó. 

“Vou furar o boneco-bebê!” Sorri. Pega a seringa pequena (1ml), retira a proteção 

da agulha e mostra para a avó. “Com a agulha preferida dele.” (Família Lilás / SB) 

Avó: “Não vai furar! Esse aí é grosso, esse aí é grosso!”. Chico Bento: Pega 

a seringa (10ml) e fura a boneca-mãe na barriga. Avó: “Não.” Retira a seringa das 

mãos do Chico Bento. Balança a cabeça negativamente. “Não, agulha é muito 

grande, muito grande.” (Família Lilás / SB) 

Avó: “Nele, ele não quer furar. Quando olha uma agulha assim”... Levanta a 

mão até a cabeça. “Ai, é muito grande! Ai, vó, não deixa!” Passa a mão na testa.  

“Não deixa, vó, é muito grande! Mas eu digo: tem scalp? Uma coisinha menor? Eu 

sempre falo. Já que vai ter que furar meu filhinho, que fure com uma coisinha 

menor.” (Família Lilás / SB) 

Cascão: pega a seringa grande (10ml) e levanta, olha para a seringa. Pai: 

“Caramba! Que tamanho! Você vai dar este aí? Você vai dar no paciente? Esta 

não é muito grande?” Cascão: “É”. Balança a cabeça positivamente. Pai: coloca a 

seringa na mesa. “Não é melhor esta aqui, não?”. Pega a seringa pequena (1ml). 

“Esta”. Desencapa a agulha da seringa pequena. Cascão: “Está bom!” (Família 

Vermelha / SB) 
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Não querendo que os procedimentos sejam realizados nos bonecos durante 

a sessão de B.T.D. representa a vontade expressa pela família no sentido de 

proteger a criança do sofrimento e da dor.  

Para a unidade cuidadora da família é muito difícil suportar presenciar a 

criança dramatizando procedimentos dolorosos durante a sessão de B.T.D., 

sentimentos esses encontrados durante essa pesquisa. 

Avó: “Já chega! Você furou aí na cara do boneco, depois furou no braço. 

Que tanta dor esse boneco vai sentir.” Chico Bento: Olha e sorri para a avó. 

Continua segurando o scalp no braço do boneco-pai. Avó: “É porque ele não fala. 

Porque se falasse, ele dizia que não era para furar mais”. Abre os braços para o 

Chico Bento. (Família Lilás /SB) 

Cascão: “Dá injeção nela”. Pai: “Você vai dar injeção nela?”. Cascão: “É”. 

Pega a seringa pequena (1ml). Pai: Mas aí o bebê vai chorar”. (Família Vermelha / 

SB) 

Chico Bento: Pega a seringa pequena e fura o braço do boneco-bebê 

cuidadosamente. “Ai!” Depois deixa a agulha fixa no braço do boneco-bebê. 

Desconecta a seringa. “A senhora chorou aí, vó? Pára de chorar!” Olha para a 

avó. (Família Lilás / SB) 

Avó: “Para tu fazer inalação, já não quer fazer. Se é para furar...”. Abre os 

braços para a criança. “Não! Já chega de furar. Eles querem dormir um pouco”. 

Bate vagarosamente a mão em cima dos bonecos, como se estivesse fazendo 

ninar. “Deixa eles dormirem um pouco!... Toda hora furar”.  (Família Lilás / SB)  

Chico Bento: “Cadê a tampinha? Para ficar livre”. Avó: “livre de quê?”. Chico 

Bento: “Para ela andar um pouco”. E enfia a agulha na perna da boneca-menina e 

levanta-a pelos braços. Avó: “Como ela vai andar furada? Quando você  está fura- 
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do, você anda porque é no braço. Mas se fosse no pé!”. Chico Bento: “Então é 

para mim tirar?”. Sorri e olha para a avó. Avó: “É claro, porque dói. Coitado do 

bichinho”. (Família Lilás / SB) 

Stork 95 contempla que os pais passarão por cima de si mesmos e de 

qualquer dificuldade para salvar seus filhos da desgraça, realizando qualquer 

coisa por eles, sofrer para levá-los ao futuro. “Amar é sacrificar. O que dá sentido 

à dor é o amor”. 

O apoio e a proteção da mãe durante a realização dos procedimentos são 

necessidades que a criança tem em relação ao familiar. Permanecendo sempre ao 

seu lado, oferecendo informação e sendo porta voz das suas necessidades são 

formas de proteção desempenhadas pelas mães que vivenciam o filho 

hospitalizado.  68 
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CÓDIGOS TEMA 

Querendo proteger. 

Estando sempre presente. 

Dando amor, carinho e afeto. 

Apoiando a criança. 

Protegendo sempre. 

Brincando com o filho. 

Oferecendo carinho. 

Não batendo na criança. 

Sendo o amor o principal sentimento. 

Conversando bastante e dando atenção. 

Dando o máximo. 

Nunca deixando sozinha. 

Alertando para não furar o dedo. 

Alertando quanto a agulha. 

Cuidando da mãe. 

Preocupando-se com a mãe. 

Fazendo um esforço. 

Convidando a criança para brincar. 

Pedindo ajuda para brincar. 

Ensinando a criança a brincar. 

Brincando junto. 

Não gostando de brincar. 

Estando já de idade. 

Recebendo caricias e beijos. 

Não podendo furar o bebê. 

Furando com a seringa pequena. 

Querendo dormir. 

Querendo retirar o acesso venoso. 

Tendo medo de pegar a veia. 

Percebendo que a agulha é grossa. 

Não querendo que fure. 

Optando por scalp. 

Chorando por causa da injeção. 

Sendo melhor furar com a agulha menor. 

 

 

 

 

PROTEGENDO O FILHO DO MUNDO 
E NÃO O MUNDO DO FILHO  

 

Quadro 37: Protegendo o filho do mundo e não o mundo do filho. 
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Assim, a família espera proteger o filho do mundo: do desconhecido, de 

sofrimento físico e psíquico, da dor, angustias, tristezas e choros provocados pela 

patologia, seus sinais e sintomas, pela hospitalização, pelos procedimentos 

invasivos, e pela ruptura familiar. 

 O mundo que a família deseja que faça parte da vida da criança consiste 

em um mundo de alegrias, esperanças, ensinamentos e conhecimentos: um 

mundo social, familiar, de lazer, profissional e de desenvolvimento.  

Com esses resultados foi possível verificar a importância do cuidado 

centrado na família que vivencia a doença e hospitalização da criança e, 

sobretudo, da necessidade do enfermeiro em conhecer e compreender essa 

vivencia, adquirindo dados que direcionem suas intervenções.   

A partir das categorias construídas, apresentadas e discutidas nesse 

trabalho foi possível compreender a vivência da família na doença e hospitalização 

da criança e assim, elaborar o diagrama conforme se segue: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A enfermagem ainda está impregnada pelo modelo de assistência centrado 

na doença, onde a família não passa de fonte de orientação e de busca de 

informações a respeito da criança. A sensibilização desses profissionais está 

ocorrendo de forma lenta, fornecida por uma formação acadêmica que considera a 

família como centro do cuidado. Estar sensibilizado é ser capaz de reconhecer o 

sistema familiar como algo complexo que demanda apoio, assistência e 

intervenções, sobretudo nas vivencias de doença e hospitalização de um dos seus 

membros. 18

Nesse trabalho, apresentei seis categorias que relatam a vivência da família 

na doença e hospitalização da criança. Não pretendo esgotar a temática estudada, 

mas descrever experiências consideradas importantes para o “pensar família” 

nessa vivência, até porque cada família pesquisada é sempre única e especial. 

“Doença e família não configuram, portanto, uma relação fácil de ser vivida 

e nem de ser explicada, pois ambas estão imersas em culturas e realidades 

diversas, emaranhadas com outros sistemas circulares e, por isso, devem ser 

pensadas dentro dessa diversidade”. 29

Durante a elaboração deste trabalho, foi possível verificar que, pesquisas 

relacionadas ao impacto da doença na criança têm sido realizadas tendo a criança 

como foco de pesquisa e sua família como contexto da situação. Nesse estudo, o 

sujeito pesquisado é a família que vivencia a doença e hospitalização da criança, 

sendo esse o foco do estudo.   
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A família deve ser apoiada, de forma que o sistema familiar seja preservado 

e fortalecido, visto que a família é um sistema de suporte vital para os seus 

componentes.  

O enfermeiro precisa compreender que a família é o sistema mais 

importante que a criança pertence, uma vez que é o contexto na qual a doença é 

vivenciada e as dificuldades resolvidas. Considerar a família como única, 

examinando seus papéis e funções, necessidades e atitudes frente a doença e 

hospitalização da criança são atribuições desses profissionais para assim 

desenvolver intervenções centradas e adequadas a família. 

Potencializar e compreender as vivências da família, fortalecendo seus 

laços e sua confiança nos profissionais de Saúde deve ser função do enfermeiro.  

A partir do momento em que um dos familiares se insere no contexto da 

internação, outros horizontes são abertos para o entendimento e a compreensão 

das necessidades das famílias.  O enfermeiro precisa oferecer ajuda às famílias 

que vivenciam a doença e hospitalização da criança para que o sistema familiar 

consiga lidar e planejar estratégias de enfrentamento.  

São intervenções prioritárias do enfermeiro que trabalha com a família: 

 Reduzir o impacto estressante da doença na família; 

 Proporcionar informações sobre: a doença, os sinais e sintomas, 

tratamento e procedimentos necessários; 

 Incentivar competências e potenciais da criança e da família; 

 Oferecer diretrizes na redução continua de angustias, medo e 

sofrimento, manejo dos sintomas e das complicações clinicas; 
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 Incentivar períodos de descanso para o membro da família que cuida 

da criança doente; 

 Elogias as famílias; 

 Reconhecer forças e fontes de apoio da família; 

 Validar as respostas emocionais e principalmente; 

 Estimular a expressar seus sentimentos para melhor assistir; 

 Incentivar a família a contar sua narrativa sobre a doença. 26 

Para que a assistência de enfermagem seja efetiva com as famílias é 

necessário que exista uma ligação entre intervenção oferecida e a estrutura 

emocional da família. 26 Ser capaz de construir coletivamente com a família 

através do diálogo mútuo onde exista uma efetiva troca de saberes e vivencias 

deve ser um dos objetivos desse profissional. Para Angelo e Bousso 35 a 

sensibilização é a instrumentalização do enfermeiro, estimulando uma prática 

avançada que os capacitem a pensar e agir no cuidado a família.  

 Há necessidade de os profissionais compreenderem as experiências reais 

vividas pela família, quando a criança se encontra doente e hospitalizada. O 

modelo de unidade centrado na família deve ser visto mais do que um simples 

recipiente de cuidado. Nessa abordagem, é essencial o envolvimento da família e 

do profissional em todos os níveis do cuidado de saúde, incluindo o 

desenvolvimento de programa, implantação e avaliação. 25  

Considero indispensável assistir a família na vivência da doença e 

hospitalização da criança. Reconheço a importância do cuidado de enfermagem 

centrado na família, porque compreendi que a situação de doença e 

hospitalização é multifacetaria e influencia todo o sistema familiar. Assim, a família  
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deve ser assistida pelo enfermeiro como uma unidade de cuidado e objeto de 

intervenção.  

Considero que os dados emergentes e analisados nessa pesquisa 

permitem e respaldam para propor e implementar a assistência de enfermagem 

centrada na família: 

1) À nível institucional: 

 Mudança de paradigma: centrado na doença para o centrado na 

família; 

 Trabalhar com as relações interpessoais entre os membros da 

família; 

 Abertura para visitas familiares como irmãos, avós, e outros 

membros significativos para a criança hospitalizada e não somente 

para o cuidador responsável; 

 Flexibilidade nos horários de visita, até porque a família não deve ser 

considerada como um visitante pelos profissionais de Saúde, mas 

sim como ponte do hospital para uma assistência centrada na 

família; 

 Realizar capacitação profissional para assistência à família; 

 Adequação da planta física e móveis adequados e confortáveis; 

  Redimensionamento do quadro de funcionários; 

 Atendimento extra-hospitalar; 
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2) À nível governamental: 

 Assegurar o direito dos pais permanecerem com o filho durante a 

hospitalização no Código de Leis Trabalhistas, evitando que o 

membro cuidador da família necessite sair do emprego para 

acompanhar e permanecer com a criança durante as internações; 

 Fornecer recursos financeiros adequados para o auxilio das famílias 

que necessitem permanecer no hospital com a criança; 

 

Não posso deixar de considerar a importância desse estudo na minha vida 

profissional e pessoal porque trouxe experiências significativas a cerca da vivência 

familiar e a importância da utilização do brinquedo terapêutico dramático com 

famílias no contexto hospitalar.  

Vivenciei sentimentos diversificados e muito prazerosos durante a 

realização da coleta de dados. O ser enfermeira para mim tornou-se algo muito 

mais ampliado e diferente. Não poderei deixar de escrever algumas considerações 

sobre a importância de ter utilizado o brinquedo terapêutico dramático como uma 

estratégia de coleta de dados para compreender a vivência da família na doença e 

hospitalização da criança.  

Quando iniciei a coleta sentia-me insegura e com medo de como seriam 

conduzidas as sessões de B.T.D. e dos resultados obtidos. Fiquei preocupada em 

não saber como utilizaria os dados emergentes na análise desse trabalho. No 

entanto, as sessões de B.T.D. foram fantásticas e com uma contribuição incrível e 

fundamental para o meu estudo e para a minha vida. 
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A utilização dessa estratégia de coleta de dados permitiu a exploração de 

aspectos fundamentais e o conhecimento da vivência da família na doença e 

hospitalização da criança, emergindo sentimentos, relações, conflitos, críticas, 

necessidades, dúvidas, desejos, orientações e informações. Perceber a alegria e a 

necessidade dos subsistemas familiar tem em brincar foi um outro ponto 

emocionante que precisa ser destacado para a assistência de enfermagem 

centrada na família. As sessões de B.T.D. foram terapêuticas à medida que 

proporcionou a família (subsistema criança-cuidador) elaborarem e exteriorizarem 

suas emoções e vivências relacionadas a doença, hospitalização e ao contexto 

familiar, passando de ser passivo para o ativo, assumindo diferentes papéis 

sociais, identificando-se com as situações construídas e com os personagens, 

modificando atitudes e comportamentos, realizando a catarse. Reesignificando 

assim, o momento vivenciado.  

As sessões de B.T.D. foi um marco para atingir os objetivos traçados nessa 

pesquisa, considero como um instrumento fundamental na coleta de dados com 

famílias e crianças hospitalizadas, fato esse descrito também por Borba 65.  

Vale considerar que durante as sessões de B.T.D. ficou evidente o 

desconhecimento sobre alguns objetos hospitalares, sobre a própria patologia, 

sinais, sintomas e evolução clínica. A dramatização de procedimentos invasivos foi 

algo muito explorado confirmando como essa vivência hospitalar é muito difícil e 

sofrida para todo o sistema familiar. 

A utilização da sessão de B.T.D. permitiu que o relacionamento entre 

pesquisador-pesquisado fosse de forma concreta e densa, um interagir com afeto 

foi criado e vivenciado durante todos os dias que permaneci dentro da Unidade 

Pediátrica.  
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Todas as crianças solicitaram que eu voltasse outro dia para brincarem um 

pouco mais. Todas elas agradeceram ao final da coleta de dados. Quando me 

encontravam nos corredores da unidade pediátrica ou dentro dos quartos, 

perguntavam se iriam brincar mais alguma vez, em que momento seria, onde 

estavam os brinquedos, por quanto tempo eu iria permanecer no hospital. Duas 

crianças, sujeitos da minha pesquisa, chegaram até a levar os colegas de quarto 

para que eu  os conhecesse e brincasse com eles. Nesses casos, brinquei com as 

crianças, porém não entraram como sujeitos da pesquisa, porque não estavam 

dentro dos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Para as famílias pesquisadas, as sessões de B.T.D. foram muito 

importantes para conhecer melhor o sentimento da criança, seus medos, 

sofrimentos, além de suas potencialidades, habilidades e criatividade. A 

oportunidade de lazer, distração e de poder presenciar a criança sorrindo e feliz foi 

também relatado como algo muito importante na brincadeira. Todos as famílias 

agradeceram, após o término da coleta de dados. A Família Vermelha descreveu 

as seguintes palavras: 

“Eu agradeço o trabalho da senhora. Foi um trabalho muito importante, 

muito bonito. E durante este trabalho eu percebi que meu filho é bastante 

inteligente, soube colocar as situações né...Soube colocar direitinho cada situação 

em cada lugar, como se procede, né? A senhora percebeu isso?Eu só tenho que 

agradecer”. 

A apesar de não ser o objetivo da sessão de B.T.D. nessa pesquisa, o 

mesmo permitiu a criança satisfazer suas necessidades recreacional, 

favorecendo-lhe o desenvolvimento físico, mental, emocional e de sociabilização, 

além de possibilitar descarga emocional, alívio para as tensões impostas nesse 

momento do ciclo vital.  
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Melhoras clínicas e principalmente emocionais (diminuição da ansiedade, 

choros, melhora na alimentação e no sono, participação e auxilio na realização 

dos procedimentos) nas crianças foram descritas pelos membros das famílias 

participantes do estudo, pelos profissionais de enfermagem e pelos 

acompanhantes de outras crianças hospitalizadas após a sessão de B.T.D. 

Validando a importância do brinquedo como instrumento de coleta de dados e 

confirmando a necessidade do enfermeiro em utilizar esse recurso assistencial no 

cuidar a criança e a sua família. Esse saber foi um grande marco atingido nesse 

trabalho. 

O brinquedo terapêutico quando utilizado pelo enfermeiro pode constituir-se 

em um instrumento terapêutico que, juntamente a atuação da mãe, favorece o 

crescimento da pessoa da criança hospitalizada. 68

Inquietações relacionadas a doença e hospitalização da criança no contexto 

familiar permitiu que eu pudesse conhecer e compreender a vivência da família. 

As estratégias utilizadas na coleta de dados favoreceram que essas experiências 

emergissem e a escolha da análise auxiliou na descrição e no entendimento. 

Assim, Protegendo o filho do mundo e não o mundo do filho representa a 

vivência da família na doença e hospitalização da criança. Desse modo, espero 

que esse trabalho possa contribuir, fornecendo subsídios para implementar uma 

assistência de enfermagem centrada na família. E que sirva também para 

construção de novos diálogos e novas produções científicas. 
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ANEXO A: Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
Universidade Guarulhos 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A vivência da família na doença e hospitalização do filho 
 

Meu nome é Lidiane Ferreira, enfermeira, mestranda em enfermagem pela 

Universidade Guarulhos (UNG) sob a orientação da Profª Drª Ana Llonch Sabatés.  

Estou realizando um estudo que objetiva compreender a vivência da família 

na doença e hospitalização da criança e identificar o que a vivência da doença e 

hospitalização da criança provoca no sistema familiar. Para tanto, estou 

entrevistando famílias que estejam vivenciando esta situação e que aceitem 

voluntariamente participar desta pesquisa. 

Os dados serão coletados a partir de uma entrevista com os pais de 

crianças hospitalizadas e uma sessão de brinquedo terapêutico dramático com os 

pais e seu filho internado. A entrevista e a sessão de brinquedo terapêutico 

dramático serão realizadas em um local tranqüilo, seu conteúdo será gravado e 

filmado para posterior transcrição e análise dos dados.  

Deixo claro que as ações não trarão desconforto ou risco à criança 

hospitalizada. São garantidos os sigilos das informações, o anonimato das famílias 

participantes, bem como a possibilidade de deixar de participar deste estudo a 

qualquer momento, mesmo após ter assinado o termo, ou seja, você poderá retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum para você 

ou para seu filho. Não há despesas nem pagamento pela sua participação e a de 

seu filho. 

Se, após a concessão da entrevista ou em algum outro momento, desejar 

que os dados não devam mais ser utilizados, você poderá contatar a 

pesquisadora, com a certeza da devolução da gravação e filmagem, bem como a 

destruição da transcrição. 
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O pesquisador esclarece que os resultados assim como as imagens 

filmadas deste estudo poderão ser publicados ou utilizados em trabalhos futuros.  

 

Participação na pesquisa 
Por esse instrumento particular, para efeitos éticos e legais, eu 

_______________________________________________________________, 

declaro que tomei ciência do estudo a ser realizado por Lidiane Ferreira concordo 

em participar da pesquisa e permito a participação do meu filho na sessão de 

brinquedo terapêutico dramático.  

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação 

nesse estudo, e se tiver dúvida e quiser que os dados não sejam mais utilizados, 

entrarei em contato com Lidiane Ferreira pelos telefones: 8278-2360, 4152-2795, 

pelo email: lidianeferreira@uol.com.br. 

 

Sem mais, ___________, _____, de______________, de 2006. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

Representante legal    RG: 

  

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Lidiane Ferreira - COREN-SP: 98207. Tel. Cel: 8278-2360 

Endereço: Alameda Bagé, 34 – Alphaville 

Santana de Parnaíba – SP Cep: 06543-250 

 

Uma cópia deverá ficar com o entrevistado e a outra com o entrevistador 
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Anexo C: Material utilizado nas Sessões de brinquedo Terapêutico 
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