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T_009_2019 - QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA EM CONDIÇÕES CRÔNICAS E 

A CORRELAÇÃO ENTRE SEU RELATO E DO RESPONSÁVEL  

Lívia Grazielle Benevides dos Santos1, Michelle Darezzo Rodrigues Nunes2; Carolina 

Almeida Braga3 

1.Aluna do curso de graduação em enfermagem na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

do Estado do rio de Janeiro (UERJ); 2. Enfermeira, Doutora, Professora Adjunta da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil; 3. Aluna do curso de graduação em enfermagem, na Faculdade de Enfermagem 

da Universidade do Estado do rio de Janeiro (UERJ). 

Palavras chaves: Criança, Adolescente, Doença Crônica, Qualidade de vida, 

Enfermagem Pediátrica / Key Word: Child, Adolescent, Chronic Disease, Quality of life, 

Pediatric Nursing. 

 

INTRODUÇÃO: Devido a um processo de transição epidemiológica, houve um aumento 

significativo das condições crônicas, relacionadas a fatores demográficos, sociais, 

econômicos, ambientais e culturais. A realidade de doenças crônicas por faixa etária no 

Brasil é de 9,1% em crianças de 0 a 4 anos; 9,7% de 5 a 13 anos e 11% em adolescentes 

de 14 a 19 anos (IBGE, 2014). Atualmente, representam 60% de todo ônus decorrente 

de doenças no mundo e estima-se que, em 2020, 80% das doenças nos países em 

desenvolvimento, originar-se-ão de problemas crônicos (MARCON, 2005). As 

condições crônicas de saúde apresentam como principais características a 

permanência, duração por tempo prolongado, incapacidade residual, dependência 

medicamentosa, caráter recorrente, além de, na maioria das vezes, ser incurável, 

degenerativa e irreversível. Estão diretamente relacionadas com alterações físicas, 

sociais e psicológicas, alterações no estilo de vida, necessidade de cuidados com a 

saúde, mudança na imagem corporal, desgastes emocionais, estigma, depressão e 

desordens de diversas naturezas. (FREITAS; MENDES, 2007). Quando a doença 

crônica emerge, impõem à vida da criança e sua família diversas modificações, exigindo 

muitas vezes readaptações frente a essa nova situação no campo familiar, profissional 

e social e estratégias para o enfrentamento, são necessárias de modo a satisfazer suas 
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necessidades e readquirir o equilíbrio (SALVADOR et al., 2015). Neste sentido, o 

impacto negativo das doenças tem sido medido para além das taxas de mortalidade ou 

exames laboratoriais, com um grande foco sobre a qualidade de vida dos pacientes que 

vivenciam a condição crônica (GANCZ, 2013). O termo Qualidade de vida relacionada 

à saúde (QVRS) é considerado um indicador de saúde que aborda aspectos físicos, 

mentais e sociais relativos à saúde. Esse termo tem sido usado como sinônimo de 

estado de saúde percebido, com o objetivo principal de verificar o quanto a doença ou 

estado crônico, além de seus sintomas, passam a interferir na vida diária de um 

indivíduo, ou seja, o quanto as manifestações da doença ou tratamento são sentidas 

por ele (FAYERS; MACHIN, 2007). Compreender como as condições crônicas de saúde 

podem influenciar a qualidade de vida da criança, por meio da sua própria experiência 

e dos seus familiares, auxilia a enfermagem aprimorar sua forma de cuidar, minimizando 

o impacto dos múltiplos sinais e sintomas e dos diversos tratamentos, visando o bem-

estar dessa clientela.  

OBJETIVOS: Os objetivos do estudo foram: 1. Avaliar a qualidade de vida relacionada 

à saúde (QVRS) em crianças em condições crônicas através do autorrelato da criança; 

2. Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em crianças em condições 

crônicas através do relato do responsável; 3. Correlacionar escores encontrados no 

autorrelato da criança e no relato do responsável.  

MÉTODO: Pesquisa quantitativa, do tipo descritiva e transversal. Os participantes foram 

47 crianças ou adolescentes com condições crônicas de saúde (8-18 anos) e 53 

responsáveis de uma criança ou adolescente em condições crônicas. O instrumento de 

coleta de dados foi o PedsQL™ Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida, um 

instrumento confiável e previamente validado para a população pediátrica brasileira, 

com versões de autorrelato da criança (8 a 12 anos) e adolescente (13 a 18 anos) e de 

relato dos responsáveis. Ele é dividido em quatro dimensões: física, emocional, social e 

escolar, somadas fornecem um escore total de qualidade de vida relacionada à saúde, 

sendo que quanto maior o escore, melhor a QVRS. Vale ressaltar que para avaliar 

especificamente a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer, além do 

instrumento genérico citado acima, aplicou-se a versão específica para a doença 

(PedsQL™ módulo câncer), ambos na versão “acute”, ou seja, os participantes 

responderam às escalas com referência à última semana. A coleta dos dados ocorreu 

entre setembro de 2017 e dezembro de 2018, no ambulatório de pediatria, clínica 

pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva pediátrica e Núcleo de Saúde do Adolescente 

(NESA) de um hospital universitário do Rio de Janeiro. Este estudo contempla a 
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Resolução 466/12 que rege pesquisas com seres humanos, a fim de assegurar os 

direitos do participante, da comunidade científica e do Estado. A proposta foi submetida 

ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, instituição proponente do estudo e foi aprovada mediante parecer Nº 

2.144.849. Cada participante do estudo, crianças ou responsáveis, manifestaram 

voluntariamente seu desejo de participar da pesquisa, fornecendo seus assentimentos 

no caso das crianças e adolescentes, e consentimento no caso dos pais ou 

responsáveis, firmado por meio da assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. A análise dos dados se deu através da estatística descritiva.  

RESULTADOS: A idade das crianças participantes variou de 8 a 17 anos, sendo a idade 

média 12.1 ± 3.1 anos. A maioria deles era criança (30– 56.6 %), do sexo masculino (28 

– 52.8 %) e pardo (20 – 37.7 %). As doenças cônicas mais prevalentes foram as 

autoimunes (12 – 22.6%), oncohematológicas (9 – 17%) e neurológicas (8 – 15.1%). As 

médias dos escores de QVRS total e suas dimensões tanto no relato das 

crianças/adolescentes quanto no relato do responsável foram baixas. 

Crianças/adolescentes e seus responsáveis obtiveram como pontuação na dimensão 

qualidade de vida total respectivamente: 59.5 ± 18.6 e 56.4 ± 20.3. A Correlação de 

Pearson entre escores das crianças/adolescentes e responsáveis demonstrou uma 

correlação fraca na dimensão social (,381; p= ,009), moderada na dimensão emocional 

(,478 ; p=,001 ) e boa na dimensão física e escolar (,641 e p= ,000 ; ,611 e p= ,000).  

DISCUSSÃO: Nossos resultados apontam que crianças e adolescentes com alguma 

doença crônica possuem sua qualidade de vida prejudicada em relação a crianças e 

adolescentes saudáveis. Dos escores obtidos, 63% apresentaram-se inferior a 70, 

indicando que as doenças crônicas na infância e na adolescência são “muitas vezes” ou 

“quase sempre” um problema que impacta nas diversas dimensões da QVRS. De 

acordo com a literatura é possível observar grande discrepância nos escores de QVRS 

das crianças e adolescentes com doença crônica em comparação com aqueles 

saudáveis (VARNI et al., 2003), evidenciando novamente que os sintomas 

desencadeados pela doença crônica ou tratamento afetam as diversas dimensões 

consideradas na avaliação da qualidade de vida. Apesar de todas as dimensões terem 

apresentado escores baixos, de acordo com o relato dos responsáveis, a dimensão 

física foi o que apresentou pior escore. Já de acordo com a criança a dimensão 

“funcionamento escolar” foi a mais afetada. Conviver com a doença crônica implica para 

crianças/adolescentes o impacto em sua vida acadêmica, bem-estar físico e social. 

Como consequência de recorrentes hospitalizações, da sintomatologia associada à 
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condição vivenciada, aos efeitos do tratamento e das próprias limitações emocionais e 

físicas da criança, há a necessidade de se ausentarem da escola e isto promove efeitos 

danosos ao seu aprendizado (HOLANDA; COLLET, 2011). Com relação a correlação 

entre as respostas das crianças/adolescentes e responsáveis a pior correlação 

encontrada (fraca) foi na dimensão social, enquanto as melhores correlações (boa) 

foram na dimensão física e escolar. A obtenção de uma correlação fraca na dimensão 

social indica a tendência dos responsáveis de crianças/adolescentes acometidos por 

alguma condição crônica em superestimar a condição vivenciada pelos seus filhos, 

potencializando o caráter limitante da sintomatologia proveniente do tratamento 

implementado ou devido à própria evolução da doença. Apesar da importância da 

perspectiva dos responsáveis sobre a qualidade de vida de seus filhos, o autorrelato da 

criança e do adolescente é o melhor método para avaliação deste parâmetro 

(BATALHA; FERNANDES; CAMPOS, 2015).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A qualidade de vida relacionada à saúde é um termo 

multidimensional que nos permite aferir o grau de satisfação do indivíduo consigo 

mesmo e com o ambiente social e familiar que o rodeia. Crianças e adolescentes 

acometidos por alguma condição crônica possuem suas QVRS diminuídas em 

decorrência das diversas mudanças que o tratamento e a evolução da doença lhes 

proporcionam. Nesse o contexto, o enfermeiro deve identificar as dimensões afetadas 

para que possa planejar ações e intervenções que visem atenuar as consequências da 

doença, e assim promover a essa clientela um maior conforto e aumento da sua 

qualidade de vida. Acreditamos que os resultados dessa pesquisa podem contribuir: 

para minimizar a lacuna de conhecimento existente no contexto brasileiro; para o 

planejamento e implementação de um cuidado de enfermagem qualificado a essa 

clientela; para o planejamento de futuras pesquisas nesta área; e para a sensibilização 

de profissionais de saúde e educadores para a necessidade de uma maior aproximação 

com essa temática. 
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T_12_2019 - INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS PARA FADIGA EM 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM CÂNCER: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Michelle Darezzo Rodrigues Nunes1; Lucila Castanheira Nascimento2; Welker da Silva 

Xavier3.; Carolina Almeida Braga4; Ana Beatriz Ferreira Cabanas5 

 

1.Enfermeira, Doutora, Professora Adjunta da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil; 2. Enfermeira, 

Doutora, Professora Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP; 3. Residente 

em Enfermagem em Pediatria. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira - IFF/Fiocruz; 4. Aluna de graduação da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 5. Aluna de graduação da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

 

Palavras chaves: Fadiga. Criança. Intervenção. Câncer. Enfermagem Pediátrica/ Key 

word: Fatigue. Child. Intervention. Cancer. Pediatric Nursing.  

 

INTRODUÇÃO: Crianças e adolescentes com câncer frequentemente experimentam 

múltiplos sintomas, sendo os mais comuns sendo fadiga, distúrbios do sono, dor, 

náusea, diminuição do apetite e depressão (NUNES et al., 2015; LOPES-JÚNIOR et al., 

2015). A fadiga é uma experiência subjetiva e difusa que envolve aspectos físicos, 

psicológicos e cognitivos (MCCABE, 2009). O termo pode ser substituído por falta de 

energia ou vitalidade e cansaço. Cinco atributos são destinados à fadiga, sendo eles: 

sensação de desgaste físico, mental ou emocional ou uma combinação entre eles; 

diminuição da energia; presença de dor; persistência ao longo do tempo e, a fase de 

desenvolvimento da criança (que afeta sua percepção sobre a fadiga e sua 

conceitualização). A fadiga está entre os sintomas mais angustiantes e debilitantes e 

tem sido amplamente apontada como um sintoma de alta prevalência que aflige crianças 

em condições crônicas (PANEPINTO et al., 2014). Uma vasta literatura internacional 

investiga fadiga em crianças e adolescentes saudáveis e com doenças crônicas, em 

especial criança com câncer. Porém no contexto brasileiro as pesquisas sobre a 

temática ainda são limitadas e escassas (NUNES et al., 2015). As consequências desse 
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sintoma incluem a incapacidade de se envolver em atividades diárias; a necessidade de 

elaborar estratégias para restauração da energia; as alterações do humor; os distúrbios 

do sono; o impacto nas relações sociais, na frequência escolar e no aproveitamento 

acadêmico e a qualidade de vida prejudicada (MCCABE, 2009). Dentre as 

possibilidades de controle deste sintoma estão as intervenções não farmacológicas. De 

acordo com Park (2013), o controle não farmacológico “pode ser definido como um 

conjunto variado de sistemas, práticas e produtos médicos e de saúde que não são 

considerados parte integrante da medicina convencional”. Dentre elas podem-se citar 

terapias psicológicas (ex. terapia cognitiva comportamental, meditação, biofeedback, 

grupo de apoio, musicoterapia, imaginação guiada), terapias físicas (ex. exercício, 

eletroterapia, balneoterapia, termoterapia), terapias psicofísicas (ex. acupuntura, 

massagem, tai-chi, Yoga), entre outras (PARK et al., 2013). A enfermagem tem um 

papel importante no controle dos sintomas em crianças e adolescentes com câncer. É 

importante reconhecer os efeitos da fadiga e fornecer intervenções terapêuticas para 

diminuí-lo, seu melhor manejo, pode melhorar os resultados de saúde das crianças e 

adolescentes e seus pais (SALIGAN et al., 2015). 

 

OBJETIVO: Identificar estudos na literatura nacional e internacional sobre intervenções 

não farmacológicas para melhoria da fadiga de crianças e adolescentes com câncer.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma Revisão Integrativa, que tem como 

finalidade reunir e resumir o conhecimento científico já produzido. O estudo foi orientado 

por Cooper (1982) e utilizou as seguintes etapas: (1) elaboração de um questão 

norteadora; (2) seleção dos descritores, palavras-chave, critérios de inclusão e 

exclusão; (3) delineamento dos procedimentos de busca; (4) avaliação de artigos 

incluídos na revisão integrativa; (5) interpretação dos dados; (6) apresentação da 

revisão (COOPER, 1982). Delimitou-se a seguinte questão de pesquisa: “Quais as 

intervenções não farmacológicas têm sido utilizadas na literatura nacional para 

minimizar a fadiga em crianças ou adolescentes com condições crônicas?”. A busca 

ocorreu nas seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Psychology Information (PsycInfo), Web of Science, and MEDLINE 

via PubMed (National Library of Medicine, USA). Utilizou-se como descritores 

identificados no DECs (Descritores em Ciência da Saúde) e MESH (Medical Subject 

Headings), os seguintes termos: criança (child), adolescente (adolescent), intervenção 

(intervention), fadiga (fatigue) além da palavra-chave: câncer (cancer) condição crônica 

(chronic condition). A estratégia de busca ocorreu a partir de suas diferentes 

combinações utilizando o operador booliano AND nos idiomas português e inglês 
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dependendo da base pesquisada. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, 

publicados nas línguas inglesa, portuguesa ou espanhola, produzidos entre 2000 a 

2016. Inicialmente, 8897 registros foram recuperados. Entre eles, 39 artigos duplicados 

foram localizados e excluídos. Então, 8858 registros foram pré-selecionados pela leitura 

dos títulos e resumos. Depois disso, 39 estudos foram selecionados para avaliações 

críticas com base em critérios de exclusão e inclusão. Finalmente, depois a leitura na 

integra desses 39 artigos, 13 registros foram selecionados para extração de dados e 

análise nesta revisão integrativa. 

 

RESULTADOS: Com relação as características dos estudos incluídos, o ano de 

publicação variou de 2007 a 2016, identificando-se o aumento do interesse na temática 

nos últimos anos. Dentro os países onde foram realizadas as pesquisas identificaram-

se um predomínio nos Estados Unidos (6). O tipo de estudo predominante foi o estudo 

clínico randomizado (7). O tamanho da amostra variou entre 9 e 120 participantes, 

evidenciando-se a enorme variedade de número de sujeitos dentre os estudos. Quanto 

aos instrumentos para avaliar a fadiga a maioria utilizou o Inventário Pediátrico de 

Qualidade de Vida (PedsQL) – Escala Multidimensional do cansaço (5). Escala utilizada 

mundialmente e a única que possui validação para uso em português (Nascimento et 

al., 2015). A intervenção mais utilizada foi o exercício físico (10). Os estudos testaram 

seis diferentes tipos de intervenções para reduzir a fadiga em crianças e adolescentes 

com câncer: exercício, exercício mais atividades de lazer, exercícios mais treinamento 

psicológico, massagem, toque terapêutico e acupressão. Terapias físicas: Um total de 

dez estudos testou a intervenção com exercício. Dos oito que utilizaram o exercício 

físico exclusivamente, quatro reportaram menos fadiga após a intervenção. Um estudo 

utilizou exercício conciliado a atividades de lazer (como desenhar, ler, ouvir música ou 

manter-se ocupado) e encontraram resultados positivos. Terapia física conciliada a 

terapia psicológica: Um estudo usou como exercício junto com uma intervenção 

psicossocial, porém não encontrou diferença significativa entre grupo controle e 

intervenção. Terapias psicofísicas: Um estudo utilizou o toque terapêutico crianças e 

adolescentes com câncer e mostrou resultados positivos. Dois estudos testaram 

massagem sem encontrar mudanças significativas na fadiga. Um dos estudos incluídos 

que utilizou acupressão relatou os efeitos na redução da fadiga entre crianças com 

leucemia.  

 

DISCUSSÃO: Os achados desta revisão com relação ao uso de exercícios para reduzir 

fadiga ainda são contraditórios. Porém uma revisão sistemática sobre evidências de 

atividade física na oncologia pediátrica mostrou um efeito positivo das intervenções do 



14 
 

exercício clínico na doença e nos efeitos colaterais do tratamento. Intervenções de 

exercícios clínicos são viáveis, seguros e não apresentaram nenhum efeito adverso. 

Efeitos positivos foram encontrados em fadiga, força e qualidade de vida. Além disso, 

estudos únicos apresentaram efeitos positivos sobre sistema imune, composição 

corporal, sono, níveis de atividade e vários aspectos do funcionamento físico 

(BAUMANN; BLOCH; BEULERTZ, 2013). Com relação às terapias psicofísicas, estudos 

em adultos com câncer tem encontrado resultados significantes na redução da fadiga 

com uso de toque terapêutico e excelentes resultados com uso de massagem 

(KARAGOZOGLU; KAHVE, 2013) e acupressão (ZICK et al., 2016). Outras 

intervenções recentes utilizadas com sucesso em adultos, ainda não utilizada em 

pediatria, para reduzir a fadiga como a acupuntura (NG; YIU, 2013).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através desta revisão foi possível identificar algumas 

intervenções usadas para reduzir a fadiga foram bem sucedidas. Sete estudos relataram 

reduções significativas na fadiga em crianças e adolescentes. As intervenções eficazes 

incluíram exercícios, atividades físicas e de lazer, toque terapêutico e acupressão, 

porém os resultados devem ser interpretados com cautela uma vez que os estudos 

tiveram intervenções heterogêneas, com diferentes números de sujeitos, medidas de 

resultados e protocolos de intervenção. O tamanho da amostra e os instrumentos 

utilizados para avaliar a fadiga são outro fator importante a ser considerado; nove de 13 

estudos tinham um tamanho de amostra inferior a 30. E alguns estudos usaram escalas 

adultas adaptadas em população pediátrica, embora já existam escalas de fadiga 

confiáveis e validadas para população pediátrica. Esses dois fatores podem ser uma 

ameaça à validade interna e devem ser considerados em estudos futuros. Sabe-se 

também que idade e sexo são fatores significativos que afetam fadiga. Estudos futuros 

são necessários para aprofundar o exame dos efeitos dessas variáveis na fadiga, bem 

como sobre os efeitos diferenciais que podem ter em intervenções para aliviar a fadiga.  
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INTRODUÇÃO: No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte (8% do total) 

por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Estima-se que em 2017 

ocorreram cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil 

(INCA, 2017). Nas últimas quatro décadas, o progresso do tratamento do câncer na 

infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das 

crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados, se diagnosticados 

precocemente e tratados em centros especializados (INCA, 2017). O tratamento 

oncológico é complexo e inclui várias modalidades, como a cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia, ou pela combinação de duas ou mais dessas terapias. A quimioterapia é 

a mais comum e constitui-se em um conjunto de drogas que atuam em várias fases do 
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metabolismo celular, atingindo, além das células malignas, as sadias do organismo, 

sendo responsável por diversas reações, como anemia, fadiga, leucopenia, apatia, 

perda do apetite, alopecia, perda de peso, diarreia, hematomas, mucosite, náuseas e 

vômitos. Mesmo devido a todos esses efeitos colaterais, é importante que a frequência 

dos ciclos seja mantida, para obtenção do sucesso do tratamento (HOSPITAL AC 

CAMARGO, 2010). Todos esses fatores são causadores de desconforto, estresse e 

sofrimento, além de possíveis internações prolongadas (PEDRO et al., 2005). Nesse 

sentido, o tratamento onco-hematológico pediátrico geralmente representa desafios 

mais críticos para os familiares dessa criança, considerando a necessidade de tomada 

de decisões sobre o tratamento, administração de remédios, promoção de conforto e 

suporte para a criança, manejo de problemas comportamentais do filho, atenção aos 

episódios de febre e outras intercorrências, e supervisão de responsabilidades 

domésticas cotidianas (KOHLSDORF; COSTA JUNIOR, 2011). De acordo com a 

literatura científica, as crianças com leucemia podem ser consideradas como crianças 

que requerem necessidades especiais de saúde (CRIANES). Hockenberry, Wilson e 

Wilkestein (2014) também definiram as crianças com necessidades especiais de saúde 

como aquelas que dependem de tecnologia para a manutenção da vida (exemplo, 

suporte ventilatório), e que podem apresentar malignidades ou síndromes genéticas. 

Essas crianças necessitam de acompanhamento multidisciplinar, devido a problemas 

complexos que acometem vários órgãos, como deficiências neurológicas. Além disso, 

dependem de uma rede de apoio formada por familiares e profissionais de saúde. No 

que se refere ao tratamento oncológico, as famílias dessas crianças defrontam-se com 

cuidados relacionados ao manejo de tecnologia corporal, tais como os relacionados aos 

cateteres semi-implantados. Assim, a fase de transição dessa criança do hospital para 

casa apresenta-se como um desafio para os familiares, pois requer da família saberes 

e práticas de cuidados que não são próprios do seu cotidiano de cuidar (NEVES; 

CABRAL; SILVEIRA, 2013; ALVES; BELLINI JUNIOR; AVANTE, 2015). Portanto, nesse 

contexto, torna-se importante a equipe de enfermagem utilizar estratégias de educação 

em saúde para melhor instrumentalizar essas famílias, de modo a prepará-las para a 

realização desses cuidados no domicílio. Essa instrumentalização pode ocorrer de 

diferentes formas, dentre elas, por meio da implementação de tecnologias educacionais 

de saúde. Segundo Nietsche (2005), as tecnologias educacionais são ferramentas 

construídas a partir do conhecimento diário e da pesquisa, em que produtos materiais 

são construídos, com a finalidade de modificar a situação prática. A criança com 

leucemia, como todo doente hemato-oncológico ao ser submetida à quimioterapia, à 

radioterapia – ou à associação de ambas –, pode apresentar sinais e sintomas, tais 

como: náuseas, vômitos, xerostomia (boca seca), mucosite (inflamação da mucosa), 
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disfagia (dificuldade de deglutição) e odinofagia (dor de garganta). Esses efeitos 

colaterais podem ocasionar uma menor ingesta alimentar pela criança. Além disso, os 

hábitos alimentares deverão ser modificados, em que vegetais frescos e crus devem ser 

evitados devido à baixa imunidade provocada pelo tratamento (FONSECA et al.,2013). 

Quanto aos cuidados tecnológicos, a família precisa aprender a manejar tecnologias 

implantadas no corpo da criança, como, por exemplo, o cateter semi-implantado e o 

cateter implantado. Estes necessitam ser manuseados de forma asséptica, uma vez que 

uma infecção via sanguínea a essa clientela pode ser fatal. Assim, por apresentarem 

diferentes necessidades de saúde e demandas de cuidados, a criança com leucemia, 

ao retornar para o domicílio representa um desafio para o familiar cuidador, uma vez 

que essas demandas exigem que as famílias assumam a responsabilidade de 

desenvolver cuidados complexos, cujos saberes e práticas não estão presentes no seu 

cotidiano de cuidar (FRACOLLI; ANGELO, 2006). Nesse sentido, torna-se importante o 

apoio aos familiares dessas crianças por parte da equipe de enfermagem de modo a 

ajudá-los a cuidar de seus filhos quando estão no domicílio. Para isso, o uso de materiais 

educativos pode ser útil ao aprendizado da família e da própria criança com leucemia. 

Desta forma, para a construção destes materiais educativos a participação de quem 

está vivenciando o problema é fundamental. Assim, entendendo que o material 

educativo possa ser um instrumento educativo de apoio importante para esses 

familiares e que a sua construção deva ocorrer a partir de um processo educativo 

dialógico, pautado na horizontalidade, por meio da escuta sensível, de forma 

participativa e comunicativa, este estudo deu voz aos familiares de crianças com 

leucemia com o intuito de descobrir o que é essencial a essa clientela conter nos 

materiais educativos a respeito do cateter venoso central.  

OBJETIVO: Conhecer o que os familiares de crianças com leucemia julgam importante 

conter nos materiais educativos sobre os cuidados com o cateter venoso central no 

domicilio.  

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo qualitativo desenvolvido com oito familiares de 

crianças com leucemia. Os critérios de inclusão foram: familiares de crianças em 

tratamento para leucemia, responsáveis pelo seu cuidado, e somente um por criança. 

Já os critérios de exclusão foram: familiares que visitavam a criança internada, ou seja, 

não participavam ou compartilhavam ativamente do cuidado da criança com leucemia. 

O cenário foi uma enfermaria de hematologia infantil localizada em um hospital no 

estado do Rio de janeiro. A coleta de dados foi desenvolvida por meio de círculos de 

discussão, no período de maio a junho de 2018. Os encontros para o desenvolvimento 
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dos círculos de discussão foram realizados em 03 momentos, com duração média de 

60 minutos cada e em ambiente onde se preservou a privacidade das participantes. 

Todos os participantes foram informados sobre a natureza da pesquisa segundo a 

Resolução n° 466/12 e cada um assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para participar do estudo. A pesquisa foi aprovada pelos pareceres: 2.549.848 

e 2.627.369. Após a coleta de dados foi realizada a análise de dados pelo Método da 

Análise de Conteúdo, na modalidade temática.  

RESULTADOS: Os depoimentos apontaram que os familiares acharam importante 

conter nos materiais educativos, os cuidados com o cateter durante o banho, como 

proceder se o curativo do cateter molhar e os cuidados com o curativo do cateter.  

DISCUSSÃO: A manipulação de cateter é um procedimento estéril que deve ser 

realizado por profissionais de saúde treinados (médicos e enfermeiros) para que se 

evitem infecções. Nessa instituição em que foi realizada a coleta de dados, somente os 

enfermeiros realizam a manutenção dos cateteres no ambulatório e/ou internação. 

Durante as atividades de educação em saúde, os cuidadores devem ser orientados por 

enfermeiros a trocar o curativo do cateter a cada 48 horas quando for utilizada gaze 

estéril e quando for feita a troca com cobertura transparente estéril a cada sete dias. 

Também deve ser enfatizado o envolvimento dos cateteres, coberturas e conexões com 

plástico ou outro material impermeável durante o banho e que qualquer tipo de cobertura 

deve ser trocada imediatamente em caso de sujidade, se estiver solta ou úmida 

(BRASIL, 2017). Vale ressaltar que o curativo tem a função de proteger o sítio de 

punção, minimizar a possibilidade de infecção e fixar o dispositivo no local para prevenir 

a movimentação e danos ao vaso sanguíneo (BRASIL, 2017). A solução mais indicada 

para a antissepsia da pele é a clorexidina alcóolica devido ao seu efeito residual 

(OLIVEIRA et al., 2016; PIRES et al, 2014). No entanto, o álcool a 70% também pode 

ser utilizado na ausência da solução anterior.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo aponta a necessidade do diálogo entre os 

profissionais de saúde e familiares, com o intuito de atender as reais demandas dessa 

clientela e a valorização dos familiares como seres protagonistas dos cuidados com sua 

criança no domicílio. Contribuição para a Enfermagem: Os materiais educativos se 

planejados com a participação da família de crianças com leucemia são fontes de 

esclarecimentos sobre os cuidados da criança em uso desta tecnologia no domicílio. 

Contribuições para a pesquisa: Este estudo subsidiará novos estudos que abordem a 

construção de materiais educativos com vistas aos cuidados da criança com leucemia 

sob a ótica de seus familiares, no âmbito acadêmico contribui na formação do 
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enfermeiro pediatra, uma vez que fornece dados que emergiram da realidade dos 

familiares de crianças com necessidades especiais de saúde, gerando conhecimento a 

respeito da demanda tecnológica implantada no corpo da criança para a administração 

de medicamentos, fluidos e hemoderivados. Além disso, no que se refere à prática 

assistencial, pode-se inferir que este estudo contribui para a melhoria da qualidade de 

vida da criança com leucemia, na medida em que ao se conhecer as demandas de 

aprendizagem dos familiares, com vistas à construção de materiais educativos, oferece-

se a possibilidade de estratégias assistenciais mais eficazes, indo ao encontro das reais 

necessidades de cuidados dessas crianças quando estão no domicílio. 
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INTRODUÇÃO: Conforme aponta a literatura especializada, o atraso no diagnóstico é 

um dos principais fatores que podem interferir na probabilidade de sobrevida no câncer 

pediátrico. Este atraso pode ser decorrente de condições como a qualificação de 

profissionais na atenção primária para avaliar e suspeitar de uma neoplasia, da oferta 

de serviços diagnósticos na rede de saúde pública, do comportamento biológico da 

doença e por razões socioeconômicas e culturais. O cotidiano institucional de 

tratamento de crianças e adolescentes com câncer deixa patente a existência de um 

conjunto de demandas particularizadas, cujo desvelamento remete a discussão para o 

âmbito da natureza e das formas de inserção social das famílias de crianças e 

adolescentes com câncer.  

 

OBJETIVO: Considerar elementos significativos para pensar as condições sociais, 

econômicas e culturais das famílias de crianças e adolescentes em estadiamento 

avançado e/ou metastático. E buscar subsídios que possam contribuir para o programa 

de controle do câncer infanto-juvenil no Brasil e que instrumentalizem os profissionais 

de saúde na compreensão da realidade social dessas famílias.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a 

ocorrência de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer 

de pele não melanoma (cerca de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos 
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de câncer. O cálculo global corrigido para o sub-registro, segundo MATHERS et al., 

aponta a ocorrência de 640 mil casos novos (BRASIL, 2018). Nas últimas décadas, no 

campo da oncologia, percebem-se importantes avanços tanto na prevenção quanto no 

diagnóstico e tratamento. Não obstante ele continua sendo um problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo. Assim como os tumores em adultos, o câncer pediátrico 

constitui-se também num grave problema de saúde pública, considerando que já 

aparece entre as 10 primeiras causas de óbitos no país na faixa etária de 1 a 19 anos, 

sendo a primeira causa de óbitos por doenças na faixa etária dos 5 aos 18 anos 

(BRASIL, 2018). O câncer pediátrico compreende a faixa etária entre 0 a 18 anos, 

representando de 1% a 4% de todos os tumores malignos, na maioria das populações. 

No Brasil representa 3% dos tumores malignos (BRASIL, 2018). Para o ano de 2018, 

válidas também para o ano de 2019 apontam para a ocorrência de 12.500 mil casos 

novos de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos a cada ano (BRASIL, 2018).  

Os tumores infantis correspondem a um conjunto de diferentes neoplasias, que variam 

de acordo com o tipo histológico, localização primária do tumor, etnia, sexo e idade, 

sendo os mais frequentes as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso 

central. Do ponto de vista clínico, apresentam menores períodos de latência, crescem 

rapidamente e são mais invasivos, porém, respondem melhor ao tratamento e são 

considerados de bom prognóstico. (BRASIL, 2008). O prognóstico está associado a uma 

série de fatores que vão do tipo e localização do tumor à qualidade do tratamento. De 

acordo com os estudos realizados até o momento, se diagnosticados precocemente e 

tratados em centros especializados, devido aos avanços na terapêutica nos últimos 

trinta anos, as taxas de cura podem chegar à cerca de 85%. METODOLOGIA: Estudo 

analítico que, por meio da bibliografia especializada da área e dados científicos, observa 

o atravessamento das determinações socioeconômicas e culturais, não só no risco ao 

adoecimento por câncer, mas também nas condições de acesso da população ao 

diagnóstico precoce e ao tratamento da doença.  

 

RESULTADOS: O diagnóstico precoce, no entanto vem se constituindo em um dos 

maiores desafios na atenção à saúde de crianças e adolescentes. Constitui-se num 

processo complexo, influenciado por uma série de fatores, entre os quais se destacam 

sinais e sintomas inespecíficos que se confundem com outras doenças na infância, a 

falta de qualificação dos profissionais de saúde para identificação dos sinais e sintomas 

do câncer infanto-juvenil, as deficiências no sistema único de saúde no que se refere ao 

acesso à rede de atendimento e a sua capacidade instalada para diagnóstico, à 

fragmentação e à precariedade da organização da atenção integral à saúde da criança 

e do adolescente (BRASIL, 2009). Além destes são apontados também como fatores 
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que interferem no diagnóstico precoce, o medo e a falta de informação dos pais, 

interferências sócio-econômicas e, até mesmo, barreiras religiosas (BRASIL, 2008). 

Tal quadro possibilita deduzir novamente a existência de correlação entre condições de 

vida, acessos aos serviços de saúde e as características do adoecimento por câncer, 

pressuposto que justifica a necessidade do aprofundamento desse debate. Dessa 

forma, este estudo analisa o problema do câncer pediátrico como expressão das 

determinações estruturais da realidade brasileira, sob as quais se condicionam as 

desigualdades sociais, a pobreza e a institucionalização das políticas sociais e das 

políticas de saúde.  

 

DISCUSSÃO: Com o aporte legal (Constituição Federal de 1988, Lei 8.080/90, Lei 

8.142/90 e demais normatizações, decretos e portarias que constituem o Sistema Único 

de Saúde (SUS) a saúde passou a ser compreendida não só como ausência de doença, 

mas como resultado das condições de vida da população, à medida que considera 

aspectos econômicos e sociais como condicionantes na produção da saúde, no risco de 

adoecimento e nas condições para acesso ao sistema de saúde. Tal concepção trouxe 

o entendimento de que o processo saúde-doença constitui-se num processo social que 

envolve as relações dos homens com a natureza e com outros homens. Nesse sentido 

passou-se a falar em determinações sociais do processo-saúde doença, por se 

reconhecer que as necessidades de saúde não residem unicamente em não estar 

doente, mas fundamentalmente sofrem a influência da cultura, das relações sociais e 

econômicas, das condições de vida (MIOTO; NOGUEIRA, 2009). 

O conceito ampliado de saúde trouxe a exigência do trabalho coletivo em que ao se 

inserir num trabalho interdisciplinar na saúde, os profissionais dispõem de um olhar 

diferenciado na interpretação das condições de saúde do usuário buscando estratégias 

na articulação com rede intersetorial. No campo da atenção oncológica muitas são as 

demandas que emergem do contexto dos usuários em tratamento, determinadas por 

sua inserção social e econômica. Entre elas as condições de acessibilidade ao centro 

especializado de tratamento, têm caráter central, considerando-se as necessidades de 

transporte, hospedagem, manutenção dos meios de subsistência, do trabalho e da 

renda, a adequação das condições de moradia às necessidades do tratamento, no que 

se refere sua infraestrutura e distância e localização, a falta de políticas públicas que 

respondam tal demanda. Cabe destacar, em relação à criança e aos adolescentes a 

limitada proteção social promovida pelo Estado produz uma série de questões, entre as 

quais destacamos: a situação de pais sem vínculo previdenciário que sem opções 

precisam deixar seus meios de subsistência para acompanhar as várias internações e 

deslocamentos; a situação de responsáveis que enfrentam inúmeras dificuldades e 



25 
 

constrangimentos por parte do empregador para comparecer às consultas e exames no 

curso do tratamento prolongado de seus filhos; dentre outras questões. Por sua vez, no 

campo da prevenção da doença um dos aspectos sociais mais debatidos tem sido as 

condições de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Neste aspecto Carvalho 

(2008), salienta que a trajetória de acesso dos usuários aos serviços públicos de saúde 

possui uma série de condicionantes que vão desde o hábito da população de buscar os 

serviços da atenção básica até a alta complexidade; as crenças religiosas; a 

disponibilidade de serviços e de transporte; distâncias geográficas; a desqualificação do 

atendimento público em detrimento do privado e a forma como é gerida a saúde nos 

municípios. Complementa ainda que a parcela da população que vive em condições de 

precariedade social e econômica enfrenta maiores dificuldades de acesso aos serviços 

públicos de saúde aos “riscos de adoecimento advindos de dificuldades econômicas e 

geográficas, insuficiências de serviços e questões culturais”, afirma ainda a autora que 

em relação “ao câncer os segmentos mais pobres enfrentam barreiras de acesso a 

serviços de saúde para detecção e tratamento precoce da doença”. (2008:99) 

Logo, conforme Moscon; Krüger (2010), o acesso envolve um conjunto de elementos 

culturais, políticos e econômicos em relação aos serviços de saúde que historicamente 

vem sendo ofertada a população. Partindo deste pressuposto, as condições sociais e 

econômicas são delimitantes na detecção precoce.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A determinação dos aspectos socioeconômicos sinaliza o 

dinamismo do processo saúde–doença, o qual nos remete ao reconhecimento das 

interferências das condições de vida no atraso do diagnostico e, por conseguinte no 

tratamento da doença, premissa que vem exigindo a construção gradativa de um novo 

modo de atenção à saúde, na intenção de superar o ainda prevalente modelo biomédico. 

Isto implica admitir que, tão importante quanto o tratamento dado aos aspectos 

biológicos, é a atenção destinada aos aspectos sociais que atravessam os processos 

de saúde-doença. O melhor entendimento da interferência desses fatores na cadeia de 

cuidados assume peso crucial na qualificação da assistência, tendo em vista 

instrumentalizar os profissionais de saúde na compreensão da realidade social dessas 

famílias de crianças e adolescentes com câncer. Entretanto, entendemos que os 

programas de prevenção e controle da doença precisam ir além dos mecanismos de 

ações já estabelecidos, com estudos que aprofundem a compreensão sobre as 

condições de vida das famílias de crianças e adolescentes com câncer.  
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T_032_2019: CUIDADOS PALIATIVOS À CRIANÇA ONCOLÓGICA NA FINITUDE 

DA VIDA SOB A ÓTICA DO CUIDAR EM ENFERMAGEM 
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Maciel; Jessica Fernandes Nascimento; Jéssika Costa da Silva 
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Palavras chaves (português)Cuidados Paliativos na finitude da Vida, Enfermagem 

Oncológica; Enfermagem Pediátrica / Key Words: Palliative Care in the finitude off Life , 

Oncological nursing, pediatric nursing. 

INTRODUÇÃO: Na atualidade discussões sobre o câncer vêm ganhando repercussão 

na sociedade principalmente, quando se trata das inovações e possibilidades de 

cura/tratamento. No entanto, a cura, por vezes, torna-se impossível, e a morte, 

consequentemente inevitável. O Câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado 

(maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos dividindo-se rapidamente de 

forma agressivas, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas. O 

câncer infantil é considerado uma doença rara. No entanto, ao longo dos últimos anos, 

o câncer constituiu-se a principal causa de morte por doença em crianças abaixo de 15 

anos de idade. As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, tumores do 

sistema nervoso central e os linfomas. Na criança, geralmente, o câncer afeta as células 

do sistema sanguíneo. A criança com doença crônica estabelece um vínculo e uma 

familiaridade com o ambiente hospitalar devido às internações recorrentes e ao tempo 

de duração destas. Com isso os profissionais que atuam nos serviços desenvolvam 

vínculo e afeto. Os cuidados paliativos são tidos como uma modalidade terapêutica, cujo 

objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no 

enfrentamento de doenças que ameaçam a vida, através da prevenção e alívio dos 

sofrimentos físicos, psicossociais e espirituais. No Brasil existem atualmente cerca de 

40 serviços especializados nessa modalidade terapêutica. Neste contexto, existem mais 

de 7.000 serviços de cuidados paliativos em mais de 90 países. Assim, tendo em vista 

a expectativa do aumento no número de casos novos de câncer, sendo que em 2020 
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aproximadamente 15 milhões de pessoas irão apresentar esse diagnóstico, emergindo 

a necessidade de expansão dos cuidados paliativos. 

OBJETIVO: Analisar e descrever a produção acerca de conhecimento sobre cuidados 

paliativos em crianças com câncer, publicados pelos enfermeiros. 

MÉTODO: Trata de um estudo de revisão integrativa o qual permite abordagem de 

natureza qualitativa. A busca sobre essas contribuições foi acessada nas seguintes 

bases de dados: publicações científicas indexadas em mídia eletrônica. Este tipo de 

revisão bibliográfica permite uma pesquisa em contato direto com o que foi escrito sobre 

o tema em questão, buscando sintetizar variados estudos, de natureza diversificada, 

visando constituir uma amostragem com diferentes focos na ampla e complexa 

abordagem da assistência no processo de finitude à criança com câncer. O instrumento 

de coleta foi realizado mediante busca virtual e manual, com base em fontes de 

referencias em mídia eletrônica científica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os 

critérios de inclusão abrangeram as publicações com foco na assistência à criança com 

câncer em fase de terminalidade, em língua portuguesa, publicados em mídia eletrônica 

científica no período de 2010 a 2015. 

DESCRITORES METODOLÓGICA: Cuidados Paliativos na finitude da Vida, 

Enfermagem Oncológica; Enfermagem Pediátrica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Mediante dados apresentados, deu-se seguimento à 

análise, na qual foi realizada uma leitura criteriosa dos artigos. Buscando alcançar os 

objetivos propostos nesta pesquisa, os textos foram agrupados conforme os núcleos de 

sentido que apresentavam, os quais foram aproximados à temática dando origem às 

seguintes categorias: 1) A percepção dos enfermeiros sobre a criança com câncer sob 

cuidados paliativos: reflexo de sentimentos; 2) Os cuidados paliativos de enfermagem 

na oncologia pediátrica. Percepção dos enfermeiros sobre a criança com câncer sob 

cuidados paliativos: reflexo de sentimentos A primeira categoria expressa à percepção 

dos enfermeiros em relação à criança com câncer sob cuidados paliativos. Analisando 

os relatos, observamos a tendência dos sujeitos relacionando a percepção diante da 

criança com câncer sob cuidados paliativos aos seus sentimentos e suas emoções. Nas 

falas, os sujeitos relataram que sofrem com a situação de morte iminente da criança 

com câncer. A pesar de saberem o final, todos sofrem, tem consciência que é feito o 

melhor que pode dentro do quadro deles. É triste o desfecho final, mas às vezes também 

o profissional começa a ver que o melhor naquele momento é que a criança parta sem 

sofrer muito, porque uns sofrem demais. Percebe-se que em cada depoimento o sujeito 

tenta se convencer de que a morte era inevitável. O luto é difícil envolve o sofrimento e 
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à negatividade trazida pela certeza da morte, que são conduzidos por um sentimento de 

pena e fracasso profissional. Os enfermeiros, em sua maioria, apresentam desconforto 

em lidar com a morte da criança com câncer sob cuidados paliativos, pois os indivíduos 

durante a infância são vistos pela sociedade como portadores de alegria e vida, 

qualidades que se opõem à morte. Cuidar das crianças e de seus pais, nos momentos 

terminal, consiste em grande desafio e angústia para os profissionais de saúde. Essa 

condição impõe ao enfermeiro a questionar se realmente fez tudo que poderia pela vida 

da criança, gerando um sentimento de impotência e derrota em algumas situações. 

Segundo a literatura, para os profissionais de saúde, o sofrimento dos pais pela perda 

dos filhos gera um sentimento de profundo pesar. E ao compartilhar o processo de 

morte, o enfermeiro investe todos seus esforços para ajudar a família, participando do 

sofrimento vivenciado por ela. Segundo a literatura o cuidado é visto nas dimensões 

significativas, em virtude das trocas e do compartilhar de emoções e sentimentos. O 

vínculo ocorre por meio do ato da escuta, do dialoga, possibilitando que a criança 

adquira confiança em quem a cuida. O Enfermeiro é um dos profissionais que se 

desgastam emocionalmente no trabalhado devido à constante interação com seres 

enfermos, muitas vezes acompanhando o sofrimento, como a dor, a doença e a morte 

do ser cuidado.Devido o fato de os profissionais da enfermagem permanecer um longo 

período em contato com essas crianças e sua família, muitas vezes, eles sentem a 

perda do paciente como se fosse de alguém de sua família. Como consequência, o 

sofrimento vivenciado é similar ao da perda de alguém que amam muito.A partir desse 

contexto, refletimos sobre o papel da enfermagem diante da situação de morte do 

paciente criança ou um adulto. A enfermagem deve cuidar de forma humanizada, um 

cuidado mais abrangente que entenda todas as necessidades psicológicas, sociais e 

espirituais do paciente. Sabemos da importância do profissional da saúde deve 

desenvolver habilidades e competências com as questões de gerenciamento, 

aprimoramento tecnológico, questões essencialmente semiotécnicas para cuidar. 

Entretanto, não devemos esquecer que tanto para a enfermagem, que é a arte e a 

ciência do cuidado humano, quanto para os demais profissionais da saúde, nenhuma 

técnica pode substituir a presença, o afago de um olhar holístico. Os cuidados paliativos 

envolve controle de sintomas, sem função curativa, com objetivo de preservar a 

qualidade de vida até o final. Os cuidados visam à promoção de conforto e são 

basicamente voltados para higiene, alimentação, curativos e cuidados com ostomias, e 

atenção sobre analgesia, portanto, as necessidades de diminuição de sofrimento e 

aumento de conforto. O alívio da dor, um procedimento realizado na fase terminal do 

paciente, é atualmente visto como um direito humano básico e, portanto, trata-se não 

apenas de uma questão clínica, mas também de uma situação ética que envolve todos 
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os profissionais de saúde. No que tange o cuidado a família da criança em fase terminal 

o enfermeiro deve ofertar apoio e suporte emocional proporcionando uma experiência 

menos dolorosa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O enfermeiro enquanto integrante da equipe 

multiprofissional, que assiste os pacientes em cuidados paliativos no hospital, 

compreende o cuidado de formas diversas, sendo sua vivência construída e 

reconstruída durante sua vida profissional. Desse modo, ao iniciarem essa trajetória, 

sentem-se frustrados e impotentes com relação à morte, pois esta é culturalmente vista 

como fracasso, sendo formados para combatê-la. Contudo, a rotina de trabalho e a 

experiência conquistada na assistência a pacientes em terminalidade, exigem uma 

reflexão sobre práticas e concepções e, assim, resinificam o cuidado prestado. Com 

isso, passam a entender a morte como evento natural da vida e a importância da 

garantia da qualidade de vida e conforto ao paciente e sua família. Este fato está 

atrelado à construção de vínculos entre as participantes do estudo e seus clientes, de 

modo que estes compartilham momentos de dificuldade e angústias, o que causa 

sofrimento nessas trabalhadoras, sobretudo, garantia de um cuidado humanizado 

indispensável à atenção paliativa. No processo de construção, o enfermeiro identifica 

fragilidades e desafio, como a necessidade de qualificar a comunicação e o trabalho. 

Assim, vislumbram, como ferramenta para esses objetivos, o desenvolvimento de 

treinamento e educação em serviço para a área hospitalar, já que a maior parte das 

ações de cuidados paliativos, nessa instituição, é voltada à atenção domiciliar. Por fim, 

destaca-se que a atenção ao paciente com câncer , dependente de cuidados paliativos, 

necessita ser refletida e fortalecida também nas instituições hospitalares pediátricas, 

pois, muitas vezes, condições socioeconômicas e físicas, como dificuldade de controle 

de sintomas, falta de um cuidador, assim como a escassez de leitos e equipes de 

internação domiciliar, impossibilitando a permanência dele no seu domicílio, sendo 

necessária a hospitalização. Portanto, além da figura do enfermeiro parte integrante da 

equipe multiprofissional deve estar aptos para atender as necessidades de forma 

integral e humanizada, articulando e promovendo ações que garantam uma sobrevida 

digna e controle adequado dos sintomas físicos, psicológicos e espirituais, 

compreendendo este ser e sua família na sua subjetividade e complexidade, a quem 

ainda se tem muito a fazer. Que este estudo possa contribuir de forma positiva para 

construção de conhecimentos, especialmente, para deter a atenção de gestores e 

profissionais sobre a necessidade de educação continuada, bem como de um espaço 

para discussão dos aspectos psicológicos e espirituais, destinado à equipe de saúde 
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que atende a pacientes em cuidados paliativos no cenário pediátrico, a fim de qualificar 

a assistência prestada às crianças oncológicas. 
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Palavras chaves: Zika vírus: Enfermagem Pediátrica: Cuidados de Enfermagem / Key 

Words: Zika vírus: Pediatric Nursing: Nursing Care 

INTRODUÇÃO: A partir da epidemia de Zika no Brasil em 2015, os serviços de saúde 

vêm recebendo uma nova demanda de assistência de crianças com Síndrome da Zika 

Congênita (SZC). Essa síndrome tem sido usada para designar um conjunto de 

manifestações clínicas em crianças com infecção congênita por Zika vírus, como 

microcefalia e outras más formações no feto como: alterações cerebrais, auditivas, 

neurológicas, problemas de deglutição e artrogryposis. (PONE et al, 2018; MOORE et 

al, 2017; KARWOWSKI et al, 2016). Não há tratamento específico para a essa 

síndrome. As principais complicações são neurológicas e devem ser tratadas caso a 

caso, conforme orientação médica. A assistência deve ser voltada para o 

desenvolvimento da criança por meio de ações de estimulação precoce do 

desenvolvimento neuropsicomotor. Todo o tratamento é oferecido, de forma integral e 

gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2016). Nessa conjuntura, a 

equipe de enfermagem é fundamental na assistência desse grupo populacional, uma 

vez que a mesma está inserida no cuidado direto a criança com Síndrome da Zika 

Congênita (SZC) e sua família. OBJETIVO: Classificar o grau de dependência de 

cuidados de enfermagem das crianças com Síndrome da Zika Congênita durante a 

internação em uma enfermaria de doenças infecciosas pediátricas de um Hospital de 

referência no Rio de Janeiro.  
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DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, 

retrospectivo, de natureza quantitativa. Foi realizado em uma enfermaria de doenças 

infecciosas pediátricas de um Hospital de referência para Síndrome de Zika Congênita 

no Rio de Janeiro. Os dados foram coletados a partir dos registros de um livro de 

classificação do paciente pediátrico, de junho de 2017 a abril de 2018 das crianças 

internadas com diagnóstico de SZC. Para a análise dos dados foram utilizadas a 

estatística descritiva - frequências absolutas (N) e relativas (percentual). Esse livro de 

classificação do paciente pediátrico é preenchido diariamente pelos enfermeiros do 

setor e baseia-se no Instrumento de Classificação de Pacientes Pediátricos (ICPP) (DINI 

e GUIRARDELLO, 2014). O ICPP é composto por três grandes áreas de domínio para 

avaliação: família, paciente e procedimentos terapêuticos. Dentro dessas áreas existem 

11 indicadores para avaliação – Participação do Acompanhante; Rede de Apoio e 

suporte familiar; Atividade; Oxigenação; Mobilidade e deambulação; Alimentação e 

hidratação; Eliminações; Higiene e cuidado corporal; Intervalo de aferição de controles; 

terapêutica medicamentosa; Integridade cutâneo-mucosa. Cada indicador possui quatro 

situações de dependência de cuidado de enfermagem. Após a avaliação de todos os 

indicadores, o instrumento possibilita a classificação do paciente em cinco categorias 

de cuidado: Mínimo (PCM); Intermediário (PCI); Alta dependência (PCAD); Semi-

Intensivo (PCSI) e Intensivo (PCIT) (DINI e GUIRARDELLO, 2014).  

RESULTADOS: Durante o período de coleta de dados foram realizadas 41 internações 

de 17 pacientes pediátricos com SZC e suas reinternações, perfazendo um total de 797 

dias de internação nos quais foram avaliados diariamente quanto ao grau de 

dependência dos cuidados de enfermagem. Quanto ao tempo dessas internações, foi 

encontrada uma média de 19,4 dias de internação. Os motivos das internações 

encontrados foram predominantes de enfermidades relacionadas ao sistema digestivo 

(31%), seguido do sistema respiratório (27%), sistema nervoso (15%), sistema urinário 

(4%) e outros (23%). Na avaliação do domínio relacionado a “família”, o indicador 

“participação do acompanhante”, evidenciou que na maior parte dos dias os 

acompanhantes dos pacientes internados (77,8%) eram reconhecedores das 

necessidades físicas e emocionais do paciente pediátrico com SZC e capazes de 

atender essas necessidades. No indicador “rede de apoio e suporte familiar”, na maior 

parte dos dias os acompanhantes dos pacientes internados (82,3%) foram classificados 

como envolvidos na prestação e planejamento de cuidados durante todo o tempo. Nos 

resultados referentes ao domínio “Paciente”, no indicador “atividades”, 100% dos 

pacientes demonstraram desinteresse a estímulos por dor, tristeza, raiva, agitação 

psicomotora ou apatia; dificuldade de linguagem; deficiência visual ou déficit no 
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desenvolvimento. No indicador “oxigenação”, o resultado constata que nesse estudo 

houve a necessidade de tecnologia de suporte respiratório em 69% dos dias de 

internação. No indicador referente a “mobilidade e deambulação, 65,2% dos dias de 

internação estudados os pacientes foram classificados como restrito ao leito e 

totalmente dependente para mudança de decúbito e em 34,8% como aquele que fica 

em repouso no leito e mobiliza-se com auxílio. No quesito “alimentação e hidratação”, 

na maior parte dos dias de internação estudados (92,3%), os pacientes foram 

classificados com alimentação através de sondas (gástrica, enteral ou gastrostomia) ou 

via oral com paciente não colaborativo ou com risco de aspiração ou amamentação 

ineficaz. Em “eliminações”, em 97,1% dos dias observados os pacientes faziam uso de 

fraldas como qualquer criança da mesma idade e somente em 2,9% houve a utilização 

de sonda vesical ou estomas para a realização das excreções. Com relação a temática 

“higiene ou cuidado corporal”, do total de crianças com SZC desse estudo, em 77,9% 

foi necessário a realização de banho no leito. Com relação ao domínio “Procedimentos 

terapêuticos”, o item “intervalo de aferição de controles” avalia a necessidade de 

observação e controle de dados, como sinais vitais, saturação de O2, pressão venosa 

central, glicemia capilar, diálise peritoneal, balanço hídrico. Nesse estudo, em 70,4% 

dos dias de internação das crianças com SZC foi necessário um intervalo de controle 

menor que 2 horas ou monitorização contínua. Na subcategoria “Terapêutica 

Medicamentosa” avalia-se a necessidade de a criança receber medicações. Foi possível 

verificar que em 90,3% dos dias observados, os pacientes necessitaram de 

medicamentos por vias parenteral, enteral, inalatória ou por via tópica, ocular ou oral 

com paciente não colaborativo. No item de “Integridade cutâneo-mucosa” observa-se a 

necessidade de manutenção ou restauração da integridade cutâneo-mucosa. Neste 

item, constatou-se através da observação diária um maior índice de pacientes com 

necessidade de cuidados de média complexidade, como curativos em: feridas limitadas 

a derme, inserções de drenos, traqueostomia, gastrostomia ou de cateter venoso central 

(73,4%), seguidos dos pacientes com necessidade de cuidados de baixa complexidade, 

como: hidratação cutânea, tratamento de dermatites simples, renovação de fixação de 

cateter venoso periférico (22,1%). De um modo geral, nesses dias de coletas de dados, 

a categoria de demanda de cuidados de enfermagem que predominou foi o do paciente 

de cuidados semi-intensivos (54%), seguido do paciente de alta dependência (37%) e 

do paciente de cuidados intensivos (9%).  

DISCUSSÃO: O paciente de cuidados semi-intensivos é aquele passível de 

instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo 

assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. E o paciente de 
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cuidados de alta dependência é definido como aquele paciente crônico, incluindo o de 

cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das 

ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas 

(FUGULIN, 2002). Assim, as crianças com SZC, em situação de internação hospitalar, 

em sua maioria, são crianças que necessitam de uma maior atenção, disponibilidade e 

cuidado especializado da equipe de enfermagem. As necessidades de saúde 

específicas desse grupo populacional incluem ainda as demandas das famílias, que 

necessitam de apoio e treinamento para aprender a lidar com as condições de seus 

filhos no domicílio. A questão da educação e preparo dos familiares, talvez seja um dos 

nichos mais importantes de atuação da equipe de enfermagem na internação dessas 

crianças, uma vez que essas famílias retornam para casa com crianças demandando 

uma alta dependência de assistência e de tecnologia, necessitando de treinamentos 

para realizar o cuidado domiciliar, além de uma rede de apoio. Cabe lembrar ainda que, 

muitas vezes, essas crianças saem de uma internação hospitalar dependentes de uma 

nova tecnologia para a sobrevivência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A epidemia de Zika no Brasil em 2015 fez emergir uma 

nova clientela que é enquadrada em um grupo de crianças denominadas, na literatura 

internacional, pelo Maternal and Health Children Bureau como Children With Special 

Health Care Needs (MCPHERSON et al, 1998) e, no Brasil, como Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) (CABRAL, 1999). As CRIANES podem 

apresentar demandas de cuidados de desenvolvimento (reabilitação psicomotora e 

social), medicamentoso (fármaco-dependentes), tecnológico (que possuem algum tipo 

de tecnologia no seu corpo para sobreviver) e habituais modificados (que necessitam 

de auxílio para tarefas comuns do dia a dia), assim como mistos que incluem várias 

dessas demandas de cuidado ao mesmo tempo (SILVEIRA et al, 2013). Determinar a 

complexidade de cuidados de enfermagem das crianças com Síndrome de Zika 

Congênita na unidade de internação de doenças infecciosas pediátricas trouxe 

subsidios para o planejamento, controle, regulação e avaliação das atividades de 

enfermagem, contribuindo para as respostas às demandas da população-alvo, com 

qualidade, segurança e resultados efetivos e eficientes. Logo, o referido estudo poderá 

ser de grande relevância para melhorias na prática assistencial, capacitação de 

profissionais, além de contribuir para novos estudos e pesquisas na área abordada. 
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INTRODUÇÃO: Em 1866, John Down descreveu em seu estudo características 

fisionômicas peculiares e específicas que se repetiam em um determinado grupo de 

crianças com atraso mental, que se mostravam similares em indivíduos que não eram 

da mesma família levando a crer ser de origem étnica, “Mongóis” (MOREIRA et al, 2000; 

SALDARRIAGA et al, 2017).  James Lejeune, em 1958, associou essas características 

(fácies "mongolóides" e deficiências cognitivas) a anormalidades cromossômicas. Em 

1969 foi solicitado para Organização Mundial da Saúde (OMS) a mudança da 

nomenclatura “mongolismo” pois o conjunto de característica apresentadas não tinham 

ligação cientifica comprovada com a etnia Mongol, sendo utilizado em artigos até 1972, 

quando substituído por "Síndrome de Down" em homenagem à John Down 

(SALDARRIAGA et al, 2017). Síndrome de Down (SD), também conhecida como 

Trissomia do cromossomo 21, é uma seriação inadequada durante a fase da meiose, 

geralmente na banda cromossômica 21q22, correspondente a 1/3 do cromossomo 21, 

o que ocasiona a este par um cromossomo a mais, levando os indivíduos a possuírem 

47 cromossomos (AL-NBAHEEN, 2016; BISSOTO, 2005; MOREIRA e GUSMÃO, 

2002). Al-Nbaheen (2016) afirma que a incidência mundial é de 1:1000 para cada 

nativivo, e Morais et al (2016) estima que no Brasil nasçam aproximadamente 8.000 
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crianças com SD por ano, sendo um dos distúrbios genéticos autossômicos mais 

comuns, podendo ser de origem hereditária ou não. As características mais comuns da 

SD são olhos com fendas palpebrais oblíquas, hipotonia, perfil achatado, língua grande 

e protusa, rosto arredondado, frouxidão ligamentar e hipotonia. A braquicefalia é uma 

condição que possui uma relação direta com a hipotonia generalizada, frouxidão 

ligamentar e consequentemente com o atraso motor(AL-NBAHEEN, 2016, PATIL, 

2014). O desenvolvimento neuropsicomotor ocorre de forma gradual e progressivo. Ao 

comparar com o desenvolvimento infantil percebe-se uma fluidez mais lenta e com 

menor interesse a exploração do ambiente, gerando um atraso motor global (BONOMO 

e ROSSETTI, 2010; DÉA e DUARTE,2009). Na SD, discordâncias entre idade 

cronológica e idade motora são esperados devido alterações no Sistema Nervoso 

Central (ELSHEMY, 2013), demandando estímulos o desenvolvimento da criança. A 

Fisioterapia possui diversos recursos que variam de acordo com a idade cronológica e 

motora da criança, visando igualá-los (TORQUATO et al, 2013). 

Para a avaliação do desenvolvimento motor infantil existem diversas escalas como 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Gross Motor Function Measure (GMFM), Test of 

Infant Motor Performance (TIMP) e a Desenvolvimento Infantil de Bayley, porém no 

Brasil não há um padrão para a avaliação do infante com SD, fato que evocou este 

trabalho. 

 

OBJETIVO: Descrever as aplicabilidades, vantagens e desvantagens das escalas de 

desenvolvimento motor infantil para crianças com Síndrome de Down. 

 

METODOLOGIA: Revisão bibliográfica de artigos originais e leituras explorativas e 

seletivas, no período de 2000 a 2017 nas bases PubMed, PEDro e Scielo, utilizando 

palavras-chaves como “desenvolvimento motor”, “Síndrome de Down”, “escala de 

avaliação”. Foram encontrados187 artigos referentes a avaliação e o desenvolvimento 

motor da criança com esta síndrome. Após leitura dos títulos e resumos obteve-se 33 

artigos para a respectiva revisão. 

 

RESULTADOS: Vieira et al (2009) e Melo (2011) afirmam que não há um padrão 

brasileiro para avaliação infantil, e que boa parte dos instrumentos que avaliam o 

desenvolvimento motor são na maioria das vezes de origem internacionais, usualmente 

na língua inglesa, dificultando o acesso e a aplicabilidade nacional. Para que escalas 

fossem validadas no país foram necessárias traduções e/ou adaptações culturais e 

socioeconômicas. 

AIMS: 
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É uma escala de observação comparativa de fácil aplicabilidade publicada em 1994 no 

Canadá por Pipper e colaboradores, validada e traduzida para a população brasileira 

por Valentini e Saccani (2011). Ela avalia, através de uma análise comparativa de 58 

itens (agrupados em 4 subescalas, a saber: posturas de prono, supino, sentado e de 

pé), a progressão motora ampla em crianças de 0 a 18 meses, podendo determinar 

assim se há ou não um atraso (PIPER e DARRAH, 1994; MELO, 2011; MANACERO e 

NUNES, 2008). De acordo com a expertise do avaliador, a AIMS pode ser aplicada em 

20 minutos, porém para sua utilização, se faz necessário a aquisição do manual ao custo 

de US$80 (MOREIRA e FIGUEIREDO, 2013; SANTOS et al., 2008; MELO, 2011). 

GMFM: 

Criada por Russel et al., em 1989, no Canadá, é uma escala quantitativa e de fácil 

aplicação (tempo estimado inferior a 1 hora), amplamente utilizada e validada para a 

população brasileira (MELO et al, 2017; SATO et al., 2016; MASCARENHAS, 2008; 

HARVEY, 2017). Pode ser aplicada em crianças de 5 meses até 16 anos de idade e 

objetiva avaliar as alterações na função motora grossa com foco na capacidade do 

indivíduo de realizar a atividade desconsiderando a performance (HARVEY, 2017; 

ALOTAIBI et al., 2013). Sua valoração é pode ser expressada com a numeração de 0 

(não realiza) a 3 (completada a atividade), considerando-se a maior em até 3 tentativas 

(PINA e LOUREIRO, 2006; HARVEY, 2017). Contém 88 itens subdivididos em 5 

dimensões (deitado-rolando, sentado, engatinhando-ajoelhando, em pé e andando-

correndo-pulando) com 5 níveis cada, sendo no nível 1 quando a criança possui uma 

maior capacidade na função motora grossa até o nível 5 onde ela apresenta uma maior 

limitação em comparação com o desenvolvimento motor esperado para cada idade 

(PINA e LOUREIRO, 2006; ROSENBAUM, et al, 2008). 

TIMP: 

Desenvolvida por Campbell e colaboradores nos Estados Unidos há aproximadamente 

35 anos com intuito de avaliar de forma detalhada, quantitativamente e qualitativamente 

o comportamento motor funcional do infante (controle de cabeça, tronco e movimentos 

ativos e espontâneos de MMSS e MMII) entre a 34ª semana até o 4° mês de idade 

corrigida (GUIMARÃES et al, 2011; HERRERO et al, 2011), porém Cardoso (2015) 

validou sua utilização em lactentes com SD, ampliando sua aplicabilidade. Santos et al 

(2008) corrobora que esta é uma ferramenta multiprofissional e que pode ser utilizada 

em ambiente intra e extra-hospitalar. Na última atualização realizada, adotou-se 42 itens 

sendo 13 observacionais e 29 oriundos de movimentos avaliados como média, abaixo 

da média, muito abaixo da média e muitíssimo abaixo da média (HERRERO et al, 2011; 

NICOLAU et al, 2011). Dentre as indicações de uso, há: identificação de possíveis 

atrasos no desenvolvimento motor ou desempenho atípico de lactentes, elaboração de 
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tratamentos e objetivos terapêuticos, avaliação da eficácia do tratamento 

fisioterapêutico e orientação a pais e responsáveis sobre a evolução (HERRERO et al, 

2011). Sua aquisição custa US$60 e a aplicação demanda aproximadamente 30 

minutos (MOREIRA e FIGUEIREDO, 2013).  

Bayley: Elaborado por Nancy Bayley, em 1953, com o intuito de avaliar o 

desenvolvimento em crianças e bebês, com idades que vão de 1 a 42 meses (ALBERS 

e GRIEVE, 2007; MADASCHI e PAULA, 2011). Em sua terceira atualização (Bayley-III) 

em 2006, validou-se para a população brasileira e foi traduzida para portuguesa 

(MADASCHI et al., 2016), porém restringiu-se a faixa etária para a partir de 12 meses 

de idade, permanecendo até 42). Moreira e Figueiredo (2013) acrescentam que nesta 

validação, incluiu-se lactentes pré-termo, crianças com Transtorno do Espectro Autista 

e com SD.  A avaliação desta escala é realizada por meio da análise dos domínios de 

linguagem, cognitivo e coordenação motora através da observação do sentar, levantar, 

deambular e coordenação motora fina. Além de avaliar o desempenho relacionado a 

fatores como memória, atenção e linguagem, a escala avalia competências sócio-

emocionais e do comportamento adaptativo do infante são realizadas através de um 

questionário respondido pelo responsável da criança. (MADASCHI et al, 2016). Bayley-

III não apresenta uma pontuação geral, e sim pontuações, escalas e percentuais 

isolados para cada domínio. Ao final da avaliação do desenvolvimento deve-se 

classificar o infante em um dos sete níveis de desenvolvimento: extremamente baixo, 

limite, baixa média, média, alta média, superior ou muito superior (MADASCHI et al, 

2016). Sua aquisição custa US$1.075 e a aplicação demanda entre 30 e 90 minutos 

(MOREIRA e FIGUEIREDO; 2013). 

 

DISCUSSÕES: Os quatro instrumentos apresentados são validados para analisar o 

desenvolvimento motor infantil das crianças portadoras de Síndrome de Down. Em 

todas, as vantagens sobrepõem as desvantagens de maneira geral. Porém a barreira 

da língua é um fator que pode dificultar a aplicabilidade, além da aquisição devido seus 

elevados custos, especialmente a Bayley-III. Essa dificuldade não se aplica a GMFM, 

pois pode ser obtida com facilidade e de maneira gratuita podendo, ou não, obter o livro 

para compreender o modo correto de aplicação. O elevado custo, já discutido, é 

justificado pela vasta aplicabilidade das escalas, apesar disso há pouquíssimos 

profissionais no mercado que utilizem em suas praticas clínicas todas as inserções 

cabíveis, talvez em virtude da necessidade de treinamento ou então pela existência de 

serviços cada vez mais especializados, o que desperta uma reflexão a respeito de uma 

possível fragmentação dos pré-requisitos para uso, tornando o uso, hoje já fragmentado, 

mais acessível às unidades e aos profissionais. Desta forma, acredita-se que haja uma 
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maior disseminação dos resultados oferecidos pelas escalas e consequentemente uma 

melhor condução clínica no processo de assistência aos pacientes com SD. Moreira e 

Figueiredo (2013) corroboram com tal discussão ao salientarem que a existência de 

materiais específicos demandam treinamentos específicos, o que encarece ainda mais 

o processo de implantação e a corresponde forma de aplicação. 

Outras variáveis em discussão no processo de escolha para padronização a nível 

nacional são a aplicabilidade e o manuseio do paciente. Se tomarmos por fator decisivo 

a extensa aplicabilidade, escalas como Bayley-III e GMFM são mais propensas a 

padronização, porém a primeira é a que mais onera do processo, já a segunda não 

possui na literatura pesquisada o valor de mercado para discutirmos. A demanda de 

manuseio excessivo é um quesito contrário ao uso corriqueiro, característica presente 

na TIMP, escala que apresenta o menor custo das não-gratuitas. A questão da falta de 

um fator determinante para padronização, assim como a falta de uma escala absoluta 

em todos os quesitos considerados propiciam estudos como o de Trindade e 

Nascimento (2016) que utilizam outras escalas de avaliação não consolidadas para SD, 

propiciando resultados enviesados ao tomar como premissa a existência de um 

desenvolvimento diferenciado entre as crianças com e sem a presença da Trissomia do 

cromossomo 21. A existência de tais estudos (pseudo-enviesados) na literatura mundial 

fortalece o movimento em prol da elaboração de uma escala dita “padrão”, que 

corresponda a todos as variáveis ditas importantes ao processo decisório.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a apresentação de cada uma das escalas com uma 

finalidade em comum, os autores deste trabalho compreendem ter apresentado 

subsídios para que os gestores a nível local e nacional tomem decisões focadas nas 

principais variáveis disponíveis na literatura. Apesar de não ser o objetivo desta 

pesquisa, ousamos inferir que a escala GMFM é a que apresenta a melhor relação 

custo-oportunidade e custo-efetividade quando comparada as demais, o que viabilizaria 

sua escolha no processo decisório, porém estudos de impacto (orçamentário e clínico) 

se fazem necessários. 
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INTRODUÇÃO: A residência constitui-se de um ensino de pós graduação lato sensu, 

que abrange as profissões da área da saúde sobre a forma de Curso de Especialização, 

contém uma carga horária de 60 (sessenta) horas semanas, sendo dividida em 40% 

prática e 20% teórica. Os residentes ficam sobre a orientação de profissionais que estão 

inseridos no cenário da prática, favorecendo a imersão e conhecimento (BRASIL, 2007). 

A residência em enfermagem dentro de um serviço de referência de crianças crônicas 

complexas possibilita uma vivência enriquecedora sobre os mais variados tipos de 

doenças e síndromes e contextos relacionados ao indivíduo. Silva, et al (2015) descreve 

em seu estudo as dificuldades e desafios relacionados ao cuidado realizado pelos 

familiares das crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde, as quais 

necessitam seja de um suporte tecnológico, ou até mesmo de medicações ou 

intervenções ao longo da vida. Ele ressalta em seu estudo que os desafios são capazes 
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de serem superados, através de suportes, tanto por treinamentos mediados pela equipe 

e aliados a uma troca de experiência, onde o familiar possa ser capaz de dividir suas 

angústias, medos e receios. Sempre com o objetivo de favorecer o bem estar e o 

desenvolvimento da criança. Como forma de favorecer esse diálogo e troca de 

experiência a implementação de uma estratégia como a sala de espera tem sido um 

bom suporte dentro da prática de saúde. É um ambiente onde é possível trabalhar o 

acolhimento do usuário no serviço de saúde, aproximando as relações entre o individuo 

e o profissional além de, ser propício de ocorrer em um momento onde esse familiar e 

paciente já estão na unidade para outras demandas, como por exemplo, uma consulta 

de rotina ou exames. Oferece ao profissional a oportunidade de atuar de forma 

humanizada abordando o cuidado de forma integral ao sujeito e sua família (GIL et al., 

2018). O vivenciar da prática de saúde nos propicia lidar com diferentes realidades, 

dimensões sociais, econômicas e culturais que vão além do nosso saber. Tais 

representações não se aplicam ao modelo clínico tradicional (biomédico), em ser 

centrado na doença, seu diagnóstico e tratamento. Sendo assim esse estudo iremos 

abordar as atividades realizadas pelos enfermeiros residentes e preceptor em uma sala 

de espera de crianças e adolescentes com diagnósticos de bexiga neurogênica, juntos 

aos seus familiares. Tendo em vista enxergar e acolher o indivíduo e família como um 

todo, favorecendo a prevenção de doenças ou agravos e promoção em saúde através 

da educação e compartilhamento de experiências. A bexiga neurogênica é uma 

consequência comum em crianças e adolescentes com mielomeningocele e os 

sintomas variam conforme as condições de cada paciente. Há casos em que as crianças 

não conseguem controlar a necessidade de urinar ou não conseguem excretar essa 

urina de forma espontânea ou não consegue em quantidade suficiente, resultando no 

acúmulo da urina dentro da bexiga que pode ser causador de infecções urinárias de 

repetição, podendo levar essa criança a vivenciar inúmeras internações no decorrer de 

sua vida. Os tratamentos mais comuns em ambas as situações são: O uso de uma 

sonda ligada à bolsa coletora de urina, cateterismos intermitentes a cada três horas via 

uretra ou via estoma, que é um procedimento cirúrgico conhecido como Mitrofanoff, 

sendo assim, cada caso deve ser tratado de forma singular e irá afetar o cotidiano dessa 

criança e sua família de uma forma diferente, sendo necessário a intervenção de um 

profissional de saúde especializado para acompanhar e auxiliar no melhor crescimento 

e desenvolvimento possível para essa criança.  

 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por residentes de enfermagem pediátrica 

em uma sala de espera com os familiares de crianças e adolescentes com bexiga 

neurogênica, em uma instituição de referência pediátrica.  
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METODOLOGIA: Caracteriza-se como pesquisa de Relato de Experiência, ou seja, 

descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante 

a alguma área de atuação. Este estudo foi realizado em um Hospital Federal de 

referência para o tratamento de crianças com doenças crônicas complexas, localizado 

no município do Rio de Janeiro, mais especificamente no ambulatório de pediatria. Os 

dados apresentados nessa pesquisa foram produzidos a partir da observação e 

atividades dos residentes. Dentro do período de 04 meses, os residentes estiveram de 

forma intercalada dentro do cenário da prática e contaram com presença de um 

preceptor os auxiliando através da entrega do material de base (artigos), para 

desenvolver e aplicar ações educativas uma vez por semana em um grupo de sala de 

espera. Após cada sala de espera era proposto pelo preceptor junto aos residentes uma 

conversa sobre a didática utilizada, sobre a forma que a informação havia sido 

transmitida e quais as dúvidas e experiências que surgiram no dia, como forma de 

sempre contribuir para o próximo encontro.  

 

RESULTADOS: A sala de espera era caracterizada por familiares de crianças e 

adolescentes portadores de bexiga neurogênica, sendo um lugar onde eles aguardavam 

atendimento dos profissionais do ambulatório de urodinâmica. A sala de espera era algo 

dinâmico onde em cada semana contava com um agrupamento de pessoas diferentes 

e que por fim se constituía um grupo. Os familiares e crianças eram convidados a se 

reunirem dentro de uma sala, como forma de desenvolver o acolhimento e oferecer 

maior privacidade ao grupo e evitar distrações, por ser um lugar de atendimento de 

outras especialidades. Como uma estratégia de não atrapalhar o horário da consulta, 

foi firmado um acordo com a equipe responsável pela consulta, onde cada paciente era 

chamado diretamente de onde estava sendo realizada a atividade. Na residência os 

alunos, rodam entre alguns campos práticos, e a cada dois meses uma dupla de 

residentes passa no campo do ambulatório, ficando responsável pelo desenvolvimento 

e planejamento da sala de espera e de produzir e desenvolver seu recurso didático, 

sendo assim foi produzido cartazes e dinâmicas que tinham como tema “Bexiga 

hipoativa”; “Bexiga hiperativa”; “Cateterismo vesical de alívio”; “Infecção do trato urinário 

em crianças com bexiga neurogênica” e “Constipação intestinal em crianças com bexiga 

neurogênica”. Ter o conhecimento científico do conteúdo desenvolvido era algo 

fundamental, já que diferentes perguntas poderiam surgir durante a sala de espera, sem 

contar com a capacidade de se relacionar e comunicar com pessoas, de forma clara e 

de fácil compreensão, saber ouvi-las e dar espaço de fala ao que era levantado de forma 

espontânea sem preconceito ou julgamentos, ou seja, requer uma alta capacidade de 
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empatia com o grupo que aceitava participar dessa sala de espera. O destaque do grupo 

foram as falas relacionadas as aflições da doença, onde destacamos os seguintes 

tópicos: “Dificuldade da criança com bexiga neurogênica no seguimento escolar”; 

“Dificuldade do cuidador em manter suas atividades aliadas ao cuidado da criança com 

bexiga neurogênica”; “Sobrecarga do responsável sendo o principal e único cuidador”; 

“Auto cateterismo em adolescentes de bexiga neurogênica”; “Dificuldade econômicas 

que implicavam na adesão e continuidade ao tratamento da criança”. Todos esses 

temas foram levantados ao longo do grupo da sala de espera pelos familiares das 

crianças, onde se criava um momento de troca de experiências em comum, onde todos 

tinham espaço de expor suas dificuldade e experiências e, principalmente, trocar dicas 

e sugestões entre eles com a supervisão dos enfermeiros. A sala de espera é um 

momento onde o profissional da área da saúde não é o protagonista do acontecimento, 

favorecendo relações e a expressão do sujeito nos seus mais variados contextos, sendo 

possível colocar suas dúvidas, suas emoções e dificuldades (BECKER; ROCHA, 2018). 

Portanto o grupo da sala de espera com a presença dos residentes em enfermagem 

pediátrica não tinha por objetivo a transmissão do conhecimento meramente, foi algo 

enriquecedor onde possibilitou ver diferentes aspectos do sujeito, não o reduzindo 

somente a sua doença, mas também nas experiências cotidianos do mesmo.  

 

CONCLUSÃO: A sala de espera é um método que possibilita a identificação de 

dificuldades e complicadores de saúde que vão além do sujeito, perpassam nas 

questões sociais, financeiras e subjetivas e auxilia também a sanar dúvidas que podem 

de alguma forma interferir na adesão ao tratamento, no auto cuidado da criança e 

adolescente ou no cuidado do familiar à criança com bexiga neurogênica, já que muitas 

vezes essas questões estão relacionadas a falta de conhecimento, seja relacionado ao 

cuidado a doença ou dos direitos do usuário na rede. Essa ação educativa pode 

favorecer mudanças comportamentais, contribuindo para menos complicações de 

saúde e reduzindo futuras internações, já que possibilita ferramentas importantes 

construído de forma compartilhada. Acredita-se também que questões subjetivas como 

angústia e medo relacionados ao tratamento podem ser minimizados através da troca 

de experiências entre os familiares que dividem uma realidade e os profissionais 

sensíveis e capacitados a ouvir e não somente distribuir informação, favorecendo o 

estreitamento de laços entre o usuário e o serviço. Sendo assim, a prática de ensino 

aprendizagem de educação em saúde através da sala de espera possibilita que o 

residente desenvolva a sua capacidade de comunicação e relacionamento com o 

usuário em saúde, sendo uma nova ótica sobre o fazer saúde, objetivando a capacidade 
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de construção de espaços de reflexão coletiva, e de ver o sujeito de forma integral e 

menos reducionista como as práticas de saúde biomédicas.  
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INTRODUÇÃO: Os hospitais são responsáveis por significativa e complexa parcela dos 

cuidados prestados aos pacientes, principalmente para população cronicamente 

adoecida dependente de tecnologias em saúde. Nestes ambientes, a queda se destaca 

dentre os diversos incidentes relacionados à assistência nos serviços de saúde. O risco 

de queda do paciente é diretamente proporcional ao tempo de sua permanência nos 

serviços de saúde. Dentre os fatores contribuintes para a queda no ambiente hospitalar, 

se destaca a acomodação inadequada dos pacientes em leitos. 

 

OBJETIVOS: Avaliar a segurança dos berços hospitalares de um hospital pediátrico 

para o risco de quedas dos pacientes, por meio da compatibilidade entre as medidas 

desses mobiliários e as medidas antropométricas, associando parâmetros do 

desenvolvimento postural de pacientes hospitalizados.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo do tipo longitudinal prospectivo, no 

qual foram avaliadas as medidas antropométricas específicas de pacientes de uma 

unidade de internação pediátrica (altura, largura e comprimento do crânio), e as 

respectivas medidas específicas de seus berços hospitalares (altura da grade lateral, 
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altura da peseira e cabeceira, altura do colchão e distância entre as grades); além da 

informação relativa ao seu desenvolvimento postural (Posição de sentar e posição de 

permanecer de pé sem auxílio) para estabelecer o risco de queda por meio do 

cruzamento dos dados coletados para cada paciente. O local do desenvolvimento do 

estudo foi uma enfermaria de internação pediátrica composta de 18 leitos, sendo 

divididos entre 12 camas pediátricas e 06 berços hospitalares. Somente foram avaliados 

os pacientes internados em berços. A coleta de dados foi realizada no período de 

novembro de 2016 a julho de 2017 por meio de um instrumento validado e aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da instituição. Os dados antropométricos foram 

coletados por meio de mensurações utilizando instrumentos calibrados: paquímetro 

universal analógico da marca Zaas® com exatidão +/- 0,05mm, e régua antropométrica 

pediátrica da marca Carci® com exatidão de +/- 0,05cm. O instrumento de coleta de 

dados foi um formulário contendo as variáveis para os pacientes: sexo, idade, altura 

total, altura até cintura, largura e comprimento do crânio, e a posição de permanecer em 

pé sem ajuda, além das variáveis para os berços hospitalares: altura da grade lateral, 

altura da cabeceira/peseira, distância entre as grades laterais, e a distância mínima 

entre o colchão e a parte superior da grade. Foram incluídos nesse estudo todos os 

pacientes admitidos na unidade de internação pediátrica e acomodados em berço 

hospitalar, independentemente de sua faixa etária, diagnóstico e seu tempo de 

internação. Em caso de internações repetidas do mesmo paciente, este foi incluído no 

estudo por se tratar de uma nova exposição (e possivelmente um novo berço). Foram 

excluídos deste estudo todos os pacientes em situação clínica instável durante seu 

tempo de internação, e os pacientes cujos responsáveis legais não estavam presentes 

para autorização e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação 

aos berços hospitalares foram incluídos neste estudo todos os utilizados para 

acomodação de pacientes na unidade de internação pediátrica, independente de marca, 

modelo ou qualquer outra característica. Os dados foram organizados e analisados por 

meio de planilha no Microsoft Office Excel® versão 2016, sendo realizadas associações 

simples entre as diferentes variáveis para estabelecer o risco de quedas dos pacientes 

expostos a berços hospitalares. A pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, CAEE nº 52403815.6.0000.5269. 

 

RESULTADOS: Medidas antropométricas dos pacientes foram analisados 40 pacientes 

no período desse estudo, cuja idade variou entre 1 mês e 9 anos e 1 mês. A altura das 

crianças variou entre 46,0 cm e 121,0 cm, não sendo observada nenhuma altura 

discrepante com a sua idade de acordo com o padrão de desenvolvimento utilizado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria. A largura e comprimento do crânio entre as crianças 
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analisadas variaram respectivamente entre 7,1 cm e 17,2 cm e 8,3 cm e 17,4 cm. Estes 

dados não puderam ser comparados a medidas padrão de crianças nessa faixa etária 

devido à ausênciade referência de medidas nacionais. O único referencial encontrado 

com medidas de comprimento e largura de crânios de crianças menores de 1 ano foi 

TILLEY (2005). Porém tal referencial apresenta medidas de crianças europeias que se 

diferenciam das medidas brasileiras, visto que a etnia afeta o formato do crânio e 

proporção das medidas (PEREIRA e ALVIM, 2015).   

Medidas dos berços hospitalares. Foi verificada presença de 4 modelos de berços 

hospitalares. Os modelos eram confeccionados em metal, possuíam grades laterais de 

elementos tubulares passíveis de serem baixadas e elevadas. Possuíam 4 rodízios (dos 

quais 2 apresentavam trava), um sistema manual de elevação da cabeceira e da peseira 

(independentes), e uma altura da plataforma de suporte do colchão fixa. Para a 

caracterização dos leitos pediátricos avaliados, foram realizadas medições e 

observações de suas principais características. A altura entre a plataforma de suporte 

do colchão e a parte superior do sistema de proteção lateral do berço, variou entre 44,0 

cm e 62,0 cm entre os modelos. Para as medidas do sistema de proteção lateral do 

berço foram consideradas tanto as medidas das grades laterais, quanto às das peseiras 

e cabeceiras. Considerando que a altura dos colchões variou entre 7,0 cm e 15,0 cm, 

foram observadas que as distâncias entre a parte superior dos colchões e a parte 

superior dos sistemas de proteção lateral dos berços variaram entre 29,0 cm a 55,0 

cm. Avaliação do risco de queda pela altura dos sistemas de proteção lateral dos berços: 

As análises realizadas associando as medidas antropométricas específicas dos 

pacientes com as medidas encontradas nos berços hospitalares em que estavam 

alocadas evidenciaram que em 28 (70%) das internações havia risco de queda pela 

inadequação dos berços aos pacientes. Os sistemas de proteção lateral dos berços 

analisados neste estudo muitas vezes não ofereceram a proteção adequada ao risco de 

queda, já que a distância mínima entre a parte superior do colchão e a parte superior do 

sistema de proteção lateral do berço hospitalar era menor que o tamanho adequado 

para o paciente. A medida mínima da distância entre o colchão e a parte superior do 

sistema de proteção lateral do berço deve ser superior a 2/3 da altura do paciente, para 

que o mesmo não se debruce e caia do leito. Nos casos onde estes pacientes consigam 

ficar na posição em pé sem ajuda, e também para os pacientes que já consigam ficar 

na posição de sentar, e que podem se puxar para a posição de pé com auxílio das 

grades (MAIA, 2018). Avaliação do risco de queda pelo espaço entre as grades laterais: 

Dos 40 pacientes avaliados nesse estudo foi observado que 8 (20%) apresentavam risco 

de queda através do espaço entre as grades do sistema de proteção lateral do berço. 

Toda a criança que possuía uma medida de crânio inferior as medidas do espaçamento 
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entre as grades (do berço em que estavam alocadas) foram incluídas no risco de queda, 

como também as que tinham uma medida de crânio de até 0,5cm superior, pois estas 

crianças poderiam comprimir as cabeças permitindo a constrição de tecidos moles e o 

encaixe do crânio entre as grades. 

 

DISCUSSÃO: Na infância o risco de acidentes é elevado. Fatores como imaturidade 

física e mental, incapacidade para prever situações de perigo, falta de noção corporal e 

de espaço, tendência a imitar comportamentos dos adultos, curiosidade e impulsividade, 

contribuem para os riscos inerentes aos primeiros anos de vida. Entre os acidentes na 

infância, a queda está entre um dos tipos mais frequentes (MALTA, 2009). No ambiente 

hospitalar o risco de queda é ainda mais elevado. Elementos como o desconhecimento 

do ambiente, os múltiplos medicamentos e a própria doença, podem aumentar esse 

risco. Estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que os leitos estavam 

relacionados com um número significativo de quedas, e que muitos desses leitos não 

foram projetados para a população pediátrica. Também foi revelado que a presença de 

grades laterais não garantiu proteção de quedas.Esse mesmo estudo revelou por meio 

da análise retrospectiva de 200 prontuários de crianças hospitalizadas que os pais 

estavam presentes em 82% das quedas. Demonstrando não ser a presença do adulto 

um fator de proteção para a queda. (BOUSHON et al, 2012). 

Um dos grandes desafios apontados nos estudos realizados recentemente sobre os 

riscos de queda na população pediátrica é o baixo poder preditivo das ferramentas 

utilizadas para a avaliação do risco de queda (DIGEROLAMO e DAVIS, 2017). As 

escalas ou ferramentas de avaliação do risco de queda repetem a maioria dos critérios 

considerados fatores contribuintes para a queda, sem considerar aspectos e 

características clínicas da população pediátrica, mais especificamente da criança 

cronicamente adoecidas. Outros aspectos importantes que não são considerados são 

os riscos associados ao mobiliário, o que torna difícil a realização de comparações de 

dados com outros estudos. Os dados obtidos identificaram casos de crianças com 

medidas de crânio pequenas e alocadas em berços com espaçamentos entre grades 

maiores do que o ideal; e casos de crianças que ficavam na posição de pé, alocadas 

em modelos de berço com altura de suporte de proteção lateral mais baixo que dois 

terços de sua altura total. Estas análises permitiram a identificação de um número de 

pacientes expostos ao risco de queda pela inadequação deste mobiliário essencial em 

sua internação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realização deste estudo permitiu compreender possíveis 

fatores de risco para quedas em crianças hospitalizadas relacionados à utilização de 
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berços, em que as dimensões corporais e do desenvolvimento postural dos pacientes 

devem ser considerados potenciais fatores contribuintes para eventos adversos.  A 

partir dos dados obtidos destaca-se a importância de: definição de critérios e 

normatizações para as dimensões dos berços produzidos no Brasil; necessidade de 

entendimento da equipe de atenção e gestão dos hospitais pediátricos quanto a 

importância da avaliação das medidas e das características dos mobiliários para as 

crianças à serem atendidas; definição de protocolos para a adequada alocação das 

crianças nos leitos hospitalares visando a diminuição do risco de quedas; e o 

desenvolvimento de ferramentas de análise do risco de quedas pediátrico que 

considerem as medidas e características dos mobiliários e as medidas e características 

do desenvolvimento sensório-motor das crianças. Este estudo somente foi possível 

graças a um olhar multiprofissional que percebeu que os eventos adversos relacionados 

à queda nesta população se mostra mais amplo e complexo do que o compreendido 

nas diversas ferramentas de avaliação de quedas na população pediátrica disponíveis 

e validadas nos serviços de saúde em diversos países. Apesar da limitação no 

estabelecimento de possíveis comparações com dados de outros estudos, devido a 

especificidade analisada, os resultados encontrados neste estudo apontam para a 

urgência no estabelecimento de normas técnicas para a fabricação de berços 

hospitalares no Brasil, como estratégia de redução de riscos associados a incorporação 

tecnológica destes mobiliários nos serviços de saúde. 
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Palavras chaves: Pediatria; Doenças crônicas; Cuidados de enfermagem / Key words: 

Pediatrics; Chronic disease; Nursing care. 

 

INTRODUÇÃO: A residência constitui-se de um ensino de pós-graduação lato sensu, 

que abrange as profissões da área da saúde sobre a forma de Curso de Especialização, 

contém uma carga horária de 60 (sessenta) horas semanas, sendo tal carga horária 

dividida em duas partes, onde: 40% deve ser realizada dentro de cenário prático e 20% 

constituída de conteúdos teóricos. Os residentes ficam sobre a orientação de 

profissionais ou profissionais de referência que estão inseridos no cenário da prática, 

favorecendo a imersão e conhecimento, além de ser responsável por supervisionar os 

residentes (BRASIL, 2007). A residência em enfermagem na área pediátrica dentro de 

um serviço de referência de crianças com doenças ou condições crônicas complexas 

possibilita uma experiência enriquecedora sobre os mais variados tipos de doenças ou 

síndromes. Sendo assim foi escolhido relatar a experiência dos residentes em 

enfermagem pediátrica relacionado ao cuidado de uma criança com diagnóstico de 
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Síndrome de VACTER-L para o presente estudo. Considerando que se trata de uma 

patologia rara, a VACTER-L é uma associação de malformações congênitas 

caracterizadas pela presença de pelo menos 3 (três) das seguintes condições: defeitos 

vertebrais, como hemivertebra, "vértebras de borboleta", "vértebras de cunha“ 

(Displásicas), vértebras supranumerárias ou ausentes e outras formas de displasia 

vertebral (frequentes em 60-80% dos casos), atresia anal (que pode ocorrer em 

aproximadamente 55-90% dos casos), cardiopatias (estimadas em 40-80% dos casos), 

fístula traqueo-esofágica com ou sem atresia de esôfago (em 50-80% dos pacientes) , 

anomalias renais, incluindo agenesia renal, rim em ferradura, e rins císticos e/ou 

displásicos (com frequência de 50-80% dos casos) e anomalias dos membros, incluindo 

aplasia ou hipoplasia do polegar, ou seja, a ausência de um ou dos dois polegares ou a 

existência de um “sexto dedo” nas mãos desses recém-nascidos (com menos 

frequência, em 40-50% dos casos). Tal síndrome é estimada em aproximadamente 

1:10.000 a 1:40.000 nascidos vivos. Acredita-se que a associação VACTERL pode ser 

casualmente heterogênea mas sua etiologia ainda não foi esclarecida. Sua terapêutica 

fica em torno das correções cirúrgicas no pós-natal imediato, além do tratamento das 

sequelas das malformações congênitas, sendo assim o seu prognóstico pode ser 

relativamente bom, e a literatura relata que os pacientes não tendem a ter alterações 

cognitivas (SOLOMON, B.D. 2011).  

 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por residentes de enfermagem pediátrica 

ao cuidado de uma criança com doença crônica complexa (VACTER-L), durante uma 

internação prolongada em uma instituição de referência pediátrica e suas contribuições 

para a formação.  

 

METODOLOGIA: Caracteriza-se como pesquisa de Relato de Experiência, ou seja, 

descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante 

a alguma área de atuação ou formação. Este estudo foi realizado em um Hospital 

Federal de referência para o tratamento de crianças com doenças crônicas complexas, 

localizado no município do Rio de Janeiro, mais especificamente em uma unidade 

pediátrica de cuidados semi intensivos. Os dados apresentados nessa pesquisa foram 

produzidos a partir dos cuidados diretos dos residentes ao paciente e sua família em 

seu campo prático, que ocorriam três dias por semana. Dentro do período de 06 meses, 

os residentes estiveram de forma intercalada dentro do cenário da prática onde estava 

o paciente, aproximadamente 4 meses acompanhando o caso apresentado. Através dos 

diálogos com a mãe da criança, a cuidadora principal, foi possível estabelecer um forte 

vínculo entre ela com os referidos residentes.  
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RESULTADOS: Hospitalizada desde o nascimento, essa criança foi um desafio para 

toda equipe de saúde que desenvolveram seus cuidados. Desde o diagnóstico, 

manuseio, tratamentos, pós-cirurgias e a desospitalização. Visto que é uma 

enfermidade rara e que atribui aos seus portadores condições crônicas complexas, 

foram necessários profissionais especialistas para desenvolver o planejamento 

terapêutico de cuidado visando o indivíduo, a família, a comunidade e o meio onde está 

inserido. O lactente, do sexo masculino, foi diagnosticado ainda no pré-natal com: cistos 

corticais em rim direito, rim esquerdo com displasia com dilatação uretral e Tetralogia 

de Fallot com obstrução moderada do fluxo pulmonar nas ultrassonografias. Foi um RN 

atermo, apresentou boa vitalidade ao nascer e identificado imperfuração anal ainda na 

sala de parto. Sendo assim, fechado o diagnosticado de síndrome de VACTER-L, a 

saber: má formação renal (rim direito único, apresentando vários cistos) + Imperfuração 

anal + Tetralogia de fallot + ITU por pseudomonas. Hospitalizado desde o nascimento, 

a criança necessitou passar por inúmeras cirurgias corretivas ou paliativas para o 

tratamento de sua síndrome, necessidades de intervenções médicas, uso de 

tecnologias e cuidados específicos ao longo de 06 meses, a saber: uma cirurgia para 

realização de colostomia dupla boca logo após o nascimento, que é uma intervenção 

necessária para os casos de imperfuração anal, onde é construído um estoma, ligando 

o intestino para a parede abdominal, na em pediatria, geralmente, é temporário até que 

seja possível realizar a reconstrução do transito intestinal dessas crianças; uma cirurgia 

paliativa (Blalock Taussig Modificado), onde se tornou dependente de medicação (ASS 

contínuo) para manutenção de sua cardiopatia e necessitando de cuidados específicos 

prescritos por pelo menos mais 3 meses após a cirurgia (como manuseio cuidadoso, 

não podendo ser erguido pelas axilas, sempre sendo apoiado no dorso e nas nádegas); 

cirurgia de gastrostomia, que é um procedimento cirúrgico que estabelece o acesso à 

luz do estômago através da parede abdominal através de laparotomia, endoscopia ou 

através de laparoscopia, indicadas quando há a impossibilidade de alimentação por via 

oral, podendo ser temporária ou não; E pielostomia cutânea, indicada para auxilio da 

excreção de urina, realizando uma comunicação com a pelve renal à pele. Assim vemos 

que devido as diversas abordagens cirúrgicas e com a colocação dos diferentes 

dispositivos tecnológicos para sobrevivência, foi possível notar que ao longo de toda 

internação que se faz necessário o acolhimento familiar dessas crianças para 

identificação do cuidador principal, identificação de uma rede de apoio, visando uma 

assistência de qualidade, tanto para as crianças quanto suas famílias, nesse momento 

de hospitalização e treinamento familiar para a vida cotidiana da criança com doença 

crônica complexa. O tratamento implementado pela equipe de enfermagem visava 
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oferecer, além do apoio integral, os ensinamentos e treinamentos necessários desde o 

simples ato de dar banho, colo, manuseio dessa criança até a realização dos cuidados 

com a colostomia, administração de dieta pela gastrostomia, cuidados com a ferida 

operatória e a estimulação precoce do desenvolvimento psicomotor da criança. O 

paciente recebeu alta hospitalar aos 6 meses de vida, mantendo acompanhamento 

ambulatorial na própria instituição e também instituições de referência para urgências 

na sua rede de domicilio.  

 

DISCUSSÃO: Ramos, et al (2015) cita em seu estudo acerca da demanda de novos 

cuidados a serem realizados por parte dos familiares da criança com doença crônica 

complexa, uma realidade que na maioria das vezes não fazia parte da rotina e muito 

menos parte do cuidado que eles esperavam ter relacionados a criança, muito desses 

cuidados são de domínio dos profissionais de saúde, para assegurar condições de 

sobrevivência e qualidade de vida. Um outro estudo que trabalha o estresse familiar, 

constatou-se que a parentalidade pode causar danos ao bem-estar físico, emocional e 

social dos pais, visto que ela envolve tanto satisfação quanto sobrecargas. Seus 

resultados indicaram que os maiores índices de estresse foram nos pais de filhos com 

alguma condição clinica que demanda tratamento e cuidados específicos, como no 

exemplo das doenças crônicas (BRITO; FARO, 2016). Sendo assim, vale ressalta-se 

que, os cuidados dispensados à criança complexa gera grandes desafios para o 

cuidador, inclusive para os profissionais de saúde. Entretanto, estes desafios devem ser 

superados dia a dia, por meio do aprendizado e adaptação de práticas e saberes que 

antes eram desconhecidos, mas que se tornaram necessários, e também pelo 

compartilhamento de experiências entre familiares e profissionais, possibilitando o 

compartilhamento de sentimentos de medo e incerteza. Essa superação deve acontecer 

para que o desenvolvimento da criança seja sempre progressivo e positivo (DA SILVA, 

et al. 2015). Como cita Alvez e Bueno (2018), o cuidador deve ser o aliado da equipe de 

saúde e quando essa equipe realmente conhece a realidade do paciente, seu contexto 

familiar e o cuidador passa a participar do tratamento e das decisões sobre os cuidados 

de saúde do paciente, o enfrentamento em relação ao impacto da doença e da 

terapêutica é facilitado. Além disso, o enfermeiro necessita se tornar ativo entre o 

espaço da hospitalização e alta, auxiliando a preparação dessa família e coordenando 

os papéis dos demais profissionais (GOÉS; CABRAL, 2017).  

 

CONCLUSÃO: Após o exposto, consideramos que tais experiências dentro do programa 

de residência pediátrica são de extremo valor, pois possibilitam uma formação 

diferenciada frente a condições raras da pediatria. Contribui com o aprimoramento da 
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prática assistencial, não ficando restrito somente ao cuidado clínico, forma também 

profissional com capacidade para o olhar humanizado, que compreendam a importância 

da formação de vínculo familiar para o cuidado integral com a criança e sua família, 

sendo capaz de desenvolver a capacidade do diálogo e escuta. Importante também 

destacar a importância da equipe multiprofissional no processo de assistência, 

objetivando-se sempre o suporte e o cuidado integral da criança e sua família, 

considerando o meio onde está inserido. Apesar dos desafios, é possível construir o 

processo de forma conjunta, utilizando ações de saúde que intervenham no ambiente e 

na vida dos usuários, e proporcionar conforto a esta população de características tão 

singulares, e necessidades de saúde diferenciadas. 
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INTRODUÇÃO: A fibrose cística (FC) é uma doença complexa de herança genética 

autossômico recessiva, caracterizada pela disfunção do transporte de íons de cloreto e 

bicarbonato na membrana de células epiteliais de diversos órgãos (ATHANAZIO et al., 

2017). A disfunção é causada pela alteração na proteína reguladora da condutância 

transmembrana (Cystic Fibrosis Transmenbrane Conductance Regulator/CFRT), 

gerando manifestações multissistêmicas como distúrbios gastrointestinais, nutricionais, 

pulmonares e outros, sendo as pulmonares a maior causa de morbidade e mortalidade 

em pacientes com FC (BARA et al., 2018). No pulmão a disfunção da proteína CFRT 

gera secreção desidratada e espessa, que obstrui as vias aéreas, dificultando os 

mecanismos de defesa pulmonar (CIOS et al.,2019). O comprometimento da depuração 

mucociliar torna os pulmões suscetíveis à inflamação crônica e a infecções recorrentes 

por patógenos oportunistas, resultando em danos permanentes e graves nas vias 

aéreas (BARA et al., 2018). Um dos microorganismos comumente encontrados no 
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sistema respiratório de pacientes com FC é a Pseudomonas aeruginosa. A infecção 

ocasionada por essa bactéria assume caráter crônico e promove declínio acelerado da 

função pulmonar. A Pseudomonas aeruginosa é altamente adaptável e particularmente 

perigosa para o paciente com FC, pois sua plasticidade genética a torna resistente à 

antibióticos e à resposta imune do hospedeiro. O surgimento de suas variantes 

fenotípicas específicas, como a Pseudomonas aeruginosa mucoide, aceleram ainda 

mais o declínio da função pulmonar (MALHOTRA et al.,2019). A combinação dos fatores 

de virulência bacteriana e da resposta inflamatória persistente nas vias aéreas causam 

danos pulmonares progressivos, impactando diretamente na capacidade funcional e na 

qualidade de vida desses pacientes, que apresentam maiores taxas de hospitalização, 

tempo de internação hospitalar e de readmissão quando comparados com pacientes 

colonizados por Staphylococcus aureus (MALHOTRA et al.,2019; CIOS et al.,2019). 

 

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi comparar a capacidade funcional e a força 

muscular tanto respiratória quanto de membros superiores entre os grupos de pacientes 

com FC colonizados por Pseudomonas aeruginosa, os colonizados por outras bactérias 

e aqueles que se apresentaram negativados no momento da coleta. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizado um estudo transversal de março a 

outubro de 2016, tipo censo no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira, que é Centro de Referência para o tratamento 

pediátrico de pacientes com FC no Estado do Rio de Janeiro e acompanha atualmente 

176 pacientes. Foram incluídos crianças e adolescentes com idade entre 8 e 19 anos 

incompletos, com diagnóstico de FC confirmado pelo teste do suor (≥ 60 mmol/L de 

cloro) em duas amostras e/ou presença de duas mutações no gene da CFTR, conforme 

consenso da Cystic Fibrosis Foundantion (FARRELL et al., 2008). Foram excluídos do 

estudo aqueles indivíduos com doença em fase aguda necessitando de internação, 

hipoxemia crônica dependentes de oxigênio, ou com alguma condição que 

impossibilitasse a realização dos testes. Foram observadas variáveis demográficas 

(idade e sexo), clínicas (volume forçado do primeiro segundo-VEF1, escore de 

Shwachman-Kulczycki, tipo de mutação genética e colonização bacteriana) e funcionais 

(distância percorrida no teste de caminhada dos 6 minutos-TC6M e força muscular 

respiratória e de membros superiores). A realização do teste de caminhada dos 6 

minutos (TC6M), seguiu as normas da American Thoracic Society (ATS), em um 

corredor de 30 metros, onde os participantes foram instruídos a caminhar o mais rápido 

possível durante os seis minutos e a cada minuto foram incentivados com frases pré-

estabelecidas (American Thoracic Society, 2002). A força muscular respiratória foi 
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quantificada através das medidas de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão 

expiratória máxima (PEmax), realizadas através da manovacuometria com um 

manovacuômetro analógico Wika® de acordo com as normas da ATS. A força de 

preensão manual (FPM) foi obtida através da dinamometria, seguindo as normas da 

American Society of Hand Therapist (ASHT), utilizando o dinamômetro Jamar® e o valor 

utilizado foi a média das 3 medidas realizadas (American Society of Hand Therapists, 

1992; SARTORIO et al,.2002) . Tanto a distância percorrida no TC6M quanto a PEmax, 

a PImax e a FPM foram analisadas através do valor percentual do predito alcançado 

pelos pacientes. Os dados foram analisados através do software SPSS Statistics Versão 

25.0. A verificação da normalidade das variáveis foi realizada pelo teste Kolmogorov-

Smirnov. As variáveis com comportamento paramétrico foram apresentadas por média 

e desvio padrão e as não paramétricas, como mediana e mínimo-máximo. As variáveis 

categóricas foram descritas através de frequências absolutas e percentuais. Os testes t 

de student não pareado e Mann-Whitney foram utilizados para a comparação entre dois 

grupos, de acordo com a distribuição dos dados, paramétrico ou não paramétrico, 

respectivamente. A comparação entre 3 ou mais grupos foi realizada pela análise de 

variância de uma via (ANOVA) seguida pelo pós teste LSD (Least Significant Difference 

test). O teste Qui-quadrado foi usado para verificar a existência de diferenças entre 

proporções. Os dados das variáveis de capacidade funcional e força muscular foram 

analisados pelo valor previsto de acordo com as fórmulas presentes na literatura 

(PRIESNITZ et al.,2009; SARTORIO et al.,2002). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos da Instituição, pelo nº CAEE 

52272115.0.0000.5269. Todos os participantes assinaram o termo de assentimento e 

os seus responsáveis o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS: Das 176 crianças e adolescentes com FC cadastradas nos 

ambulatórios de FC do IFF/Fiocruz, 78 eram elegíveis para o estudo. Vinte pacientes 

foram excluídos do estudo e um paciente se recusou a participar. Foram coletados 

dados de 57 pacientes, com idade média de 13,26 ± 3,1 anos, 42,1% do gênero 

masculino. Na Tabela 1 estão descritas as características gerais da amostra. Em 

relação à medida de VEF1, 43,9% da amostra apresentou distúrbio obstrutivo leve (grau 

1) e apenas 3,5% distúrbio ventilatório obstrutivo muito grave (grau 5). Quanto à 

avaliação da gravidade da doença segundo à soma das pontuações do escore clínico 

de Shwachman-Kulczycki, os pacientes alcançaram uma mediana de 70 (35-75) para o 

total de 75 pontos. Na descrição do mapeamento genético, 36,8% dos pacientes não 

possuíam esta análise registrada no momento da coleta. Naqueles que realizaram o 

exame, a mutação F508del foi a mais frequente. Em relação à colonização bacteriana, 
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36,8% dos pacientes apresentaram-se negativados, 33,3% colonizados por 

Pseudomonas aeruginosa mucóide crônica (PAM) e apenas 3,5% por Stafilococos 

aureus. Em relação ao TC6M, os pacientes caminharam em média 634,7 ± 66,8m, ou 

seja, 96,9% ± 9,5% do valor predito. Na avaliação da FPM, os pacientes alcançaram 

21,4 ± 8,9Kgf na dinamometria, que corresponde a 81,6 ± 17,8% do predito. As medidas 

de força muscular respiratória demonstraram que os pacientes apresentaram valores 

médios de PImax e PEmax de -82,3 ± 36,1cmH2O e 71,5 ± 31,4cmH2O, 

respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significativa entre meninos e 

meninas na avaliação pneumofuncional, exceto para a distância percorrida absoluta. 

Porém, após considerar a influência de diversos fatores utilizando a fórmula de predição, 

observou-se que os gêneros obtiveram valores previstos semelhantes. 

Ao avaliar a colonização bacteriana, os indivíduos colonizados por Pseudomonas 

aeruginosa apresentaram menor distância percorrida em relação aos negativados e aos 

colonizados por outros microorganismos, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. 

 

DISCUSSÃO: Neste estudo, observou-se que os pacientes colonizados por 

Pseudomonas aeruginosa apresentaram menor distância percorrida no TC6M. Além 

disso, os indivíduos da amostra são predominantemente adolescentes que possuem 

grau de obstrução respiratória leve e escore de Shwachman-Kulczycki excelente e são 

colonizados em maioria por Pseudomonas aeruginosa. A boa condição clínica da 

amostra demonstra que não houve instabilidade clínica dos participantes durante a 

pesquisa e confirma que aqueles cronicamente instáveis foram excluídos do estudo, o 

que pode explicar os valores de capacidade funcional e de força muscular de membros 

superiores adequados. Além da exclusão dos pacientes cronicamente instáveis, as boas 

condições clínicas da amostra podem estar associadas ao acompanhamento adequado 

no centro de referência. Resultado semelhante foi obtido por Gulmans et al (1996), que 

ao avaliarem a reprodutibilidade do TC6M em 23 crianças e adolescentes com FC, 

encontraram valores altos relacionados à distância percorrida em uma amostra que 

também possuía pouco comprometimento da função pulmonar. Entender a relação 

idade/VEF1 é de grande importância, visto que na adolescência as probabilidades de 

quedas acentuadas da função pulmonar são grandes e ocorrem de maneira progressiva 

ano a ano até a idade adulta. Porém o declínio do VEF1 não depende somente da faixa 

etária do indivíduo, mas também de diversos fatores de risco como a colonização por 

patógenos, principalmente por Pseudomonas aeruginosa, o estado nutricional, o gênero 

e o meio social, o que justificaria a função pulmonar adequada na amostra mesmo com 

a colonização predominante encontrada (LIOU et al., 2010). Em relação à colonização 
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por Pseudomonas aeruginosa, a amostra do presente estudo coincide com o descrito 

por Silva Filho et al (2013) e Baldan et al (2014) que observaram que a prevalência de 

colonização por microorganismos varia de acordo com a faixa etária, visto que as 

infeções por Staphylococcus aureus ocorrem em crianças menores e as infecções por 

Pseudomonas aeruginosa costumam ocorrer à medida que o paciente envelhece. Ao 

analisar os dados referentes ao TC6M, consideramos que a distância percorrida é 

adequada. Porém ao comparar quanto a colonização bacteriana, pode-se observar que 

os pacientes colonizados por Pseudomonas aeruginosa apresentam menor distância 

percorrida e esse fato pode ser justificado pelos achados de Leeuwen et al (2012), onde 

foi observado que adolescentes com FC colonizados por Pseudomonas aeruginosa 

apresentam menor capacidade ao exercício. Em relação à força muscular respiratória, 

foram observados valores de PEmax abaixo da normalidade. Assim, pode-se inferir que 

mesmo em boas condições clínicas, existe depleção muscular expiratória, ainda que na 

ausência de comprometimento inspiratório, visto que nos participantes deste estudo 

houve preservação da musculatura inspiratória. Resultados conflitivos sobre a força 

muscular respiratória em pacientes com FC são demonstrados em vários estudos como 

o de Lands et al (1993). Assim, pode-se inferir que valores acima do predito estão 

associados à tosse crônica e ao aumento do trabalho respiratório com treinamento 

desses músculos, o que leva a uma compensação associada à preservação da força 

muscular respiratória. Desta forma, a depreciação da força muscular expiratória 

associada à preservação da inspiratória encontrada neste estudo pode estar 

relacionada às boas condições clínicas dos participantes, visto que as agudizações na 

amostra foram menos frequentes, o que sugere menor impacto do treinamento pela 

tosse e trabalho respiratório dessa musculatura. Ao avaliar o impacto da colonização 

por Pseudomonas aeruginosa na força muscular tanto respiratória quanto de membros 

superiores, observou-se que não houve diferença entre os grupos, ou seja, embora este 

microorganismo tenha afetado a capacidade funcional, parece não exercer alterações 

na força muscular esquelética. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As crianças e adolescentes colonizadas por Pseudomonas 

aeruginosa apresentaram menores distâncias percorridas no TC6M. Assim, mesmo com 

a preservação da força muscular e as boas condições clínicas, a colonização por este 

patógeno exerce impacto na capacidade funcional dos indivíduos participantes deste 

estudo. 
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INTRODUÇÃO:  Há alguns anos , no IFF/FIOCRUZ foram iniciadas algumas estratégias 

para reduzir eventos adversos decorrentes da não observância de medidas protetoras 

na segurança do paciente, estratégias que já são preconizadas por muitas outras 

instituições reconhecidas pela excelência dos cuidados à clientela. Nesta temática , a 

prevenção de quedas, vem a ser um desafio e uma grande preocupação para os que 

trabalham com a clientela pediátrica. Segundo Brasil(2013), de modo geral, a 

hospitalização aumenta o risco de quedas, pois os pacientes se encontram em 

ambientes que não lhes são familiares, muitas vezes são portadores de doenças que 

predispõem à queda (esclerose múltipla, encefalites, doença convulsiva de difícil 

controle, etc) além do uso de medicamentos que podem causar sedação, hipotensão 

arterial, entre outros. Bordalo e Caldeira (2016) afirmam que a ocorrência de quedas em 

pacientes pediátricos relacionam-se a comprometimentos motores, incapacidade de 

avaliar o risco, curiosidade inata, níveis crescentes de independência, comportamentos 
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desafiadores, utilização incorreta de equipamentos e que todos riscos devem ser 

avaliados no momento da admissão e acompanhados até o momento da alta hospitalar. 

Toda criança internada deve ser avaliada quanto ao risco de queda no momento de sua 

admissão hospitalar; Todas as crianças internadas, devem ser reavaliadas diariamente 

pelo enfermeiro (a) para o risco de queda; Na ocorrência de transferência de unidade, 

mudança de quadro clínico, surgimento de fatores predisponentes, a criança deve ser 

reavaliada; A avaliação e o acompanhamento do risco de queda em pacientes 

pediátricos devem ser realizados por meio da Ficha Mensal de Avaliação de Risco de 

Queda em Crianças no Ambiente Hospitalar - adaptada da Escala Humpty-Dumpty 

pediátrica - (Anexo 1) Para toda criança com ALTO RISCO de queda, uma sinalização 

amarela deve ser colocada, a fim de identificar o risco; essa sinalização deve ser 

colocada em local visível, junto com a pulseira de identificação do paciente (pulseira 

branca), essa sinalização poderá ser feita com um adesivo de cor amarela ou com uma 

caneta permanente da cor amarela, ambos os materiais serão disponibilizados no setor 

de pediatria; O acompanhante/responsável deve ser orientado, por todos os 

profissionais, sobre cuidados para o risco de queda e da necessidade de estar 

constantemente com a criança; O responsável pela criança deve assinar o Termo de 

Esclarecimento e Ciência: Risco de Queda em Ambiente Hospitalar ; As medidas 

preventivas estabelecidas devem ser registradas no prontuário pelo enfermeiro, bem 

como o resultado da avaliação; Todas as quedas que ocorrerem dentro das 

dependências do Hospital devem ser notificadas no sistema da segurança do paciente 

imediatamente. É de responsabilidade do Enfermeiro: Aplicar a Escala Humpty-Dumpty 

pediátrica e avaliar o risco de queda do paciente no momento de sua internação; 

Reavaliar diariamente todos os pacientes; Esclarecer aos pacientes e seus 

acompanhantes sobre o risco de queda, além de solicitar a assinatura do Termo de 

Esclarecimento e Ciência do Risco de Queda em Ambiente Hospitalar se houver risco 

de queda; Estabelecer medidas preventivas na prescrição de enfermagem a todo 

usuário que apresentar risco de queda; Adotar medidas preventivas de queda na 

unidade de internação; Prontamente atender o paciente quando ocorrer algum tipo de 

queda dentro da unidade; Solicitar avaliação médica sempre que ocorrer uma queda; 

Registrar o incidente, bem como a conduta tomada no prontuário do paciente; Notificar 

o incidente no VIGIHOSP; É de responsabilidade da Hotelaria: Manter um ambiente 

seguro no âmbito da higiene e organização, de forma a deixar as passagens livres; 

Sinalizar com placas, identificando piso úmido, durante procedimentos de limpeza e 

higienização; Manter os pisos limpos e secos; Prover mobiliário em perfeitas condições 

de uso (camas, bancadas, suportes, escadas, etc.); É de responsabilidade do Serviço 

de Internação: Orientar o acompanhante/responsável sobre a necessidade de cumprir 
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todas as normas e rotinas existentes na instituição; É de responsabilidade da Equipe 

Multiprofissional: Conhecer e cumprir esta rotina; Cuidado com as crianças ao serem 

colocadas na maca para procedimentos no posto de enfermagem e na realização de 

transportes para realização de exames e procedimentos; Comunicar a equipe 

assistencial quando presenciar uma queda dentro da unidade; É de responsabilidade 

de todos: A manutenção do dispositivo de sinalização para quedas no pulso do paciente; 

A criação e manutenção de um ambiente seguro; O cuidado com a criança em relação 

ao acesso ao elevador, a rampa e a escada que ligam a pediatria; Notificar o incidente; 

ROTINA PARA CRIANÇAS COM RISCO DE QUEDA Relacionadas à acomodação: 

Crianças menores de 36 meses deverão ser acomodadas em berços com grades 

elevadas na altura máxima. Crianças sem mobilidade poderão ser acomodadas em 

camas, de acordo com avaliação do profissional responsável, porém com as grades 

elevadas; Crianças maiores de 36 meses poderão ser acomodadas em camas com as 

grades elevadas; O acompanhante/responsável será orientado quanto à impossibilidade 

de dormir com a criança na cama ou berço. O descanso deste familiar deve ser realizado 

juntamente a cadeira que a instituição disponibiliza durante toda a internação; 

Relacionadas ao transporte: Crianças com até 36 meses deverão ser transportadas no 

colo do acompanhante/responsável e este em cadeira de rodas quando necessitarem 

sair da unidade de internação; Crianças com mais de 36 meses deverão ser 

transportadas em maca, cadeira de rodas ou no colo do acompanhante/responsável e 

este em cadeira de rodas, dependendo da avaliação do profissional responsável, 

quando necessitarem sair da unidade de internação; Relacionadas as orientações que 

devem ser passadas aos acompanhantes/responsáveis: A criança não deverá 

permanecer sem acompanhante; Ter cuidado ao segurar o bebê (a maior parte das 

quedas em menores de 1 ano são do colo) Uso de medicamentos que podem aumentar 

o risco de queda; Manter grades da cama ou berço elevados durante todo o período; 

Não dormir com a criança na cama ou berço; A escada não é local apropriado para 

brincadeira de crianças; Informar a enfermagem na troca do 

acompanhante/responsável; ANVISA (2013) refere que as quedas em pacientes 

hospitalizados podem causar danos graves como fraturas, hematomas intracranianos, 

sangramentos a até óbitos, gerando impactos negativos como sequelas , medo, 

depressão e contribuem também para aumentar o tempo de permanência hospitalar e 

os custos assistenciais, redução da credibilidade na qualidade da assistência, gera 

ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões na credibilidade da 

instituição e de ordem legal. Conhecendo estes dados, uma das principais 

preocupações da equipe de saúde , em especial a Enfermagem, seria garantir uma 

assistência segura e de qualidade para os pacientes hospitalizados . Com o objetivos 
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de reduzir a ocorrência de queda de pacientes, a equipe de Enfermagem da UPI-

Pediatria definiu que o uso de uma cartilha de instruções de acompanhantes na 

admissão dos pacientes pediátricos seria necessário, diante disso , os enfermeiros 

sentiram necessidade de revisar a cartilha de admissão , assim como da elaboração de 

um folder específico informativo para prevenção de quedas e um termo de 

responsabilidade, esclarecimento e ciência dos pais/ acompanhantes para ser assinado 

após orientações feitas pela equipe na admissão, que favoreceram a educação do 

usuário e seus acompanhantes e familiares em relação à segurança do paciente. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bibliográfico de Revisão de literatura para 

elaboração de folder educativo de prevenção de quedas para pais, familiares e/ou 

acompanhantes, assim como levantamento bibliográfico para atualização da cartilha de 

admissão . Foram utilizados descritores para pesquisa : segurança do paciente, risco 

de queda, pediatria.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após o levantamento e refino chegamos a 14 artigos e 

publicações que foram utilizados na elaboração do folder e da revisão da cartilha de 

admissão. Foram definidas algumas categorias: cuidados preventivos relacionados ao 

ambiente; cuidados preventivos relacionados a mobilidade; cuidados preventivos 

relacionados à higiene e ao conforto; cuidados preventivos relacionados ao repouso. 

Cuidados relacionados ao ambiente: Não deixar o ambiente totalmente escuro (orientar 

responsável a utilizar a luz auxiliar da enfermaria durante a noite); Assegurar que os 

itens pessoais do usuário, assim como urinóis e comadres, estejam ao seu alcance; 

Dispor de escada de dois degraus próximo ao leito, se a cama não for eletrônica; Manter 

a unidade do usuário limpa e organizada, sem acúmulo de materiais e equipamentos 

desnecessários; Manter o trajeto no quarto/enfermaria livre; Manter grades das camas 

elevadas, independente do risco; Manter camas baixas; Em nenhum momento a criança 

poderá ficar sozinha no leito, sem a presença de um familiar responsável; Cuidados 

relacionados à mobilidade A saída do leito deve ser orientada pela enfermagem e toda 

saída deve ser sempre acompanhada; Se houver prescrição de fisioterapia motora, os 

exercícios de marcha devem ser realizados pelo profissional fisioterapeuta; Orientar o 

uso de calçados antiderrapantes; Avaliar o nível de dependência após instalação de 

dispositivos ou equipamentos; Manter a grade distal ao profissional elevada no momento 

de mobilizações no leito; Comunicar a equipe multiprofissional do risco de queda e as 

mudanças de classificações; ; Orientar o paciente/ou acompanhante sobre mudanças 

na prescrição medicamentosa que possam causar vertigens, tonturas, hipoglicemias e 

etc.; Cuidados relacionados à higiene e conforto Orientar o acompanhante/responsável 
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para a criança utilizar chinelos antiderrapantes durante o banho de aspersão, com ou 

sem auxílio da enfermagem; Acomodar as crianças com necessidades especiais, no 

que se refere às eliminações, próximos ao banheiro; Orientar ou auxiliar o 

acompanhante/responsável no banho de aspersão de crianças que utilizam cadeira de 

rodas e/ou com risco para queda, desde que não haja indicação de banho no leito; 

Orientar meninos com risco para queda a sentar-se no vaso sanitário quando houver 

necessidade de utilizá-lo. Cuidados relacionados ao repouso Assegurar que as camas 

permaneçam em posição mais baixa, com as rodas travadas e as grades elevadas; 

Orientar ao acompanhante/responsável não deitar na cama ou berço Cuidados 

relacionados a cirurgias/procedimentos/sedação/anestesia Informar ao 

acompanhante/responsável sobre o risco de queda relacionado ao efeito do sedativo 

e/ou anestésico; Orientar e auxiliar a criança, acompanhante/responsável a levantar 

progressivamente (elevar a cabeceira 30°, sentar-se no leito com os pés apoiados no 

chão por 5 a 10 minutos) antes de sair da cama; A criança que estiver no leito deverá 

permanecer com as grades elevadas (pré-cirúrgico e pós-operatório imediato); Atentar 

para jejum prolongado como por exemplo, logo ao acordar ou em pré e pósoperatório; 

Permanecer ao lado da criança durante todo o momento de indução e reversão 

anestésica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os serviços de saúde devem adotar medidas universais 

para a prevenção de quedas de todos os pacientes, que incluem: adoção de pisos 

antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequados, corredores livres de entulho, o uso 

de vestuário e calçados adequados e a movimentação segura dos pacientes. Deve-se 

adequar as acomodações e o mobiliário de acordo com a faixa etária da criança. A 

utilização de material escrito para educação das crianças e dos familiares, não só sobre 

queda, os danos que podem advir, mas também sobre como prevenir sua ocorrência; 

faz-se indispensável, além da criação de um ambiente de cuidado seguro conforme 

legislação vigente. A necessidade de um acompanhante na Pediatria, para a criança e 

o adolescente ,durante o período de internação; além de um direito é fundamental na 

corresponsabilização do cuidado seguro. 
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INTRODUÇÃO: A residência constitui-se de um ensino de pós-graduação lato sensu, 

que abrange as profissões da área da saúde sobre a forma de Curso de Especialização, 

contém uma carga horária de 60 (sessenta) horas semanas, sendo tal carga horária 

dividida em duas partes, onde: 40% deve ser realizada dentro de cenário prático e 20% 

constituída de conteúdos teóricos. Os residentes ficam sobre a orientação de 

profissionais ou profissionais de referência que estão inseridos no cenário da prática, 

favorecendo a imersão e conhecimento, além de ser responsável por supervisionar os 

residentes (BRASIL, 2007). A residência em enfermagem na área pediátrica dentro de 

um serviço de referência de crianças com doenças ou condições crônicas complexas 

possibilita uma experiência enriquecedora sobre os mais variados tipos de doenças ou 

síndromes. Sendo assim foi escolhido relatar a experiência em enfermagem pediátrica 

relacionado ao cuidado de uma adolescente em pós operatório de ampliação vesical 

com técnica Mitrofanoff para o presente estudo. Considerando que a paciente temo 

diagnóstico de base a Extrofia de cloaca que consiste na presença de má formações 

congênitas que podem ocorrer anomalias no tratos geniturinário, gastrointestinal, 

músculo-esquelético e sistemas neurológicos que requerem uma abordagem 

multidisciplinar aos esforços de reconstrução enfrentados pelos cirurgiões pediátricos e 

urologistas.(Ebertt, at al,. 2009). 

 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por residentes de enfermagem pediátrica 

ao cuidado de uma adolescente em pós-operatório de ampliação vesical com técnica 
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Mitrofanoff durante uma internação em uma instituição de referência pediátrica e suas 

contribuições para a formação.  

 

METODOLOGIA: Caracteriza-se como pesquisa de Relato de Experiência, ou seja, 

descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante 

a alguma área de atuação ou formação. Este estudo foi realizado em um Hospital 

Federal de referência para o tratamento de crianças com doenças crônicas complexas, 

localizado no município do Rio de Janeiro, mais especificamente em uma unidade 

pediátrica de cuidados terciários em doenças crônicas e Síndromes. Os dados 

apresentados nessa pesquisa foram produzidos a partir dos cuidados diretos dos 

residentes ao paciente e sua família em seu campo prático, que ocorriam três dias por 

semana. Dentro do período de 06 meses, os residentes estiveram de forma intercalada 

dentro do cenário da prática onde estava o paciente, aproximadamente 4 meses 

acompanhando o caso apresentado. Através da relação com a mãe do adolescente, e 

a prática assistêncial em cuidados de Enfermagem possibilitou uma visão integral do 

caso. 

 

RESULTADOS: Hospitalizada a aproximadamente dois meses, a adolescente foi um 

desafio para toda equipe de saúde que desenvolveram seus cuidados. Desde o 

diagnóstico, manuseio, tratamentos, pós-cirurgias e a desospitalização. Visto que é uma 

enfermidade rara e que atribui aos seus portadores condições crônicas complexas, 

foram necessários profissionais especialistas para desenvolver o planejamento 

terapêutico de cuidado visando o indivíduo, a família, a comunidade e o meio onde está 

inserido. Adolescente do sexo feminino foi diagnosticada com Extrofia de cloaca é uma 

doença rara com uma incidência de 1: 200.000 a 1: 400.000 nascidos vivos, 

classicamente manifestada nas seguintes má formações congênitas Onfalocele, ânus 

imperfurado, extrofia de duas hemibexigas, entre as quais se prolapsa o íleo terminal, e 

genitália ambígua. Pode se associar, ainda, diástase púbica, más-formações renais e 

de coluna vertebral. O tratamento é realizado através de cirurgias de correção e 

reconstrução. As principais etapas são: colostomia/ileostomia, vesicostomia e correção 

de onfalocele (ao nascimento); tentar tornar a criança continente fecal e urinária (idade 

pré-escolar); construção ou aumento da vagina (adolescência). A continência urinária é 

obtida em grande parte das crianças. A continência fecal é mais difícil, sendo 

necessária, muitas vezes, a colostomia/ileostomia definitiva. A Adolescente em questão 

tem o histórico cirúrgico Separação de ceco em duas hemibexigas e colostomia, 

osteostomia prévia e fechamento de bexiga.(SILVA;NOVATO at,al. 2012). 

Internada no centro de internação cirúrgico, foi submetida aos seguintes procedimentos 
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cirúrgicos laparotomia exploradora, ampliação vesical do tipo mitrofanoff, reimplante 

uretral bilateral, confecção vaginal e fechamento do cólo vesical. A ampliação Vesical 

tipo mitrofanoff uma cirurgia descrita por Paul Mitrofanoff em 1980 que promove um 

canal entre a bexiga e a parede abdominal que permite o esvaziamento vesical através 

de cateterismo intermitente limpo, podem utilizar estruturas tipo 

apêndice,(BRAZ;MARTINS, 2012). Pós cirurgicamente a paciente portava a mitrofanoff 

acoplada a bolsa coletora de urina , dreno de pen-rose e cistostomia acoplada a bolsa 

coletora de urina. Foi prescristo como cuidados de enfermagem;irrigação vesical de 1/1 

hora com 20 ml de soro fisiológico a 0,9% na mitrofanoff e na cistostomia com técnica 

estéril. Posteriormente a irrigação passou a ser feita de 2/2 horas, até ficar em 4/4 horas. 

A sonda mitrofanoff começou apresentar grumos mas não comprometeu o fluxo urinário, 

as irrigações desobstruíam os grumos e quem realizava o procedimento era orientado 

a aspirar o sistema se tivesse impedimento do fluxo. Um fator agravante pós cirúrgico 

foi uma fístula na ferida operatória que costumava ficar secretiva e vazar a urina que 

deveria sair apenas pela mirifanoff e cistostomia foi recomendado pela estomaterapia 

local utilizar fibra de alginato de cálcio em cavidade, gaze e micropore com técnica 

estéril. Os curativos eram trocados cerca de 3 vezes ao dia quando estava úmido ou 

secretivo, era utilizado soro fisiológico, gaze e esparadrapo na cistostomia e mitrofanoff. 

Acompanhamos a fístula regredir e fechar. Ao progresso da fístula a paciente e seu 

familiar começaram a ser treinadas para realização dos cuidados; a troca da sonda com 

técnica limpa,e a mãe as irrigações. Com o sucesso no treinamento e recuperação pós 

cirúrgica acompanhamos a alta da paciente, mantendo acompanhamento ambulatorial 

na própria instituição e também instituições de referência para urgências na sua rede de 

domicilio. Assim vemos que devido as diversas abordagens cirúrgicas e com a 

colocação dos diferentes dispositivos tecnológicos para sobrevivência, foi possível notar 

que ao longo de toda internação que se faz necessário o acolhimento familiar dessas 

crianças para identificação do cuidador principal, identificação de uma rede de apoio, 

visando uma assistência de qualidade, tanto para as crianças quanto suas famílias, 

nesse momento de hospitalização e treinamento familiar para a vida cotidiana da criança 

com doença crônica complexa.  

 

DISCUSSÃO: Ramos, et al (2015) cita em seu estudo acerca da demanda de novos 

cuidados a serem realizados por parte dos familiares da criança com doença crônica 

complexa, uma realidade que na maioria das vezes não fazia parte da rotina e muito 

menos parte do cuidado que eles esperavam ter relacionados a criança, muito desses 

cuidados são de domínio dos profissionais de saúde, para assegurar condições de 

sobrevivência e qualidade de vida. Um outro estudo que trabalha o estresse familiar, 
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constatou-se que a parentalidade pode causar danos ao bem-estar físico, emocional e 

social dos pais, visto que ela envolve tanto satisfação quanto sobrecargas. Seus 

resultados indicaram que os maiores índices de estresse foram nos pais de filhos com 

alguma condição clinica que demanda tratamento e cuidados específicos, como no 

exemplo das doenças crônicas (BRITO; FARO, 2016). Sendo assim, vale ressalta-se 

que, os cuidados dispensados à criança complexa gera grandes desafios para o 

cuidador, inclusive para os profissionais de saúde. Entretanto, estes desafios devem ser 

superados dia a dia, por meio do aprendizado e adaptação de práticas e saberes que 

antes eram desconhecidos, mas que se tornaram necessários, e também pelo 

compartilhamento de experiências entre familiares e profissionais, possibilitando o 

compartilhamento de sentimentos de medo e incerteza. Essa superação deve acontecer 

para que o desenvolvimento da criança seja sempre progressivo e positivo (DA SILVA, 

et al. 2015). Como cita Alvez e Bueno (2018), o cuidador deve ser o aliado da equipe de 

saúde e quando essa equipe realmente conhece a realidade do paciente, seu contexto 

familiar e o cuidador passa a participar do tratamento e das decisões sobre os cuidados 

de saúde do paciente, o enfrentamento em relação ao impacto da doença e da 

terapêutica é facilitado. Além disso, o enfermeiro necessita se tornar ativo entre o 

espaço da hospitalização e alta, auxiliando a preparação dessa família e coordenando 

os papéis dos demais profissionais (GOÉS; CABRAL, 2017).  

 

CONCLUSÃO: Após o exposto, consideramos que tais experiências dentro do programa 

de residência pediátrica são de extremo valor, pois possibilitam uma formação 

diferenciada frente a condições raras da pediatria. Contribui com o aprimoramento da 

prática assistencial, não ficando restrito somente ao cuidado clínico, forma também 

profissional com capacidade para o olhar humanizado, que compreendam a importância 

da formação de vínculo familiar para o cuidado integral com a criança e sua família, 

sendo capaz de desenvolver a capacidade do diálogo e escuta. Importante também 

destacar a importância da equipe multiprofissional no processo de assistência, 

objetivando-se sempre o suporte e o cuidado integral da criança e sua família, 

considerando o meio onde está inserido. Apesar dos desafios, é possível construir o 

processo de forma conjunta, utilizando ações de saúde que intervenham no ambiente e 

na vida dos usuários, e proporcionar conforto a esta população de características tão 

singulares, e necessidades de saúde diferenciadas. 
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INTRODUÇÃO: Doenças crônicas representam 60% de todo ônus decorrente de 

doenças no mundo, e estima-se que este valor alcance os 80% em 2020. No Brasil, a 

prevalência de doenças crônicas entre crianças de 0 a 14 anos é de 9,3% (MARCON et 

al., 2005). As principais características da condição crônica de saúde são o caráter 

permanente, a incapacidade residual, a longa duração, a dependência medicamentosa, 

o caráter recorrente e o fato de quase sempre ser incurável, irreversível e degenerativa 

(FREITAS; MENDES, 2007). A doença e a hospitalização para a criança são umas das 

primeiras crises que a mesma irá enfrentar ao longo de sua vida (HOCKENBERRY et 

al., 2014). A internação hospitalar para a criança se traduz como uma experiência difícil, 

estressante e traumático não apenas para ela, mas também para a sua família, a qual 

vivencia significativas modificações na rotina diária e nas relações entre os seus 

membros, provocando alterações no padrão de sono (TORQUATO et al., 2013; 

SANTOS et al., 2016). Especificamente na criança, a interrupção do sono e do repouso 



78 
 

pode interferir no seu processo de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e 

saúde (SOUZA, VIVIANI, 2014; LEE et al., 2016) pois alguns hormônios e 

neurotransmissores têm sua secreção durante o ciclo vigília-sono, facilitando o estado 

de vigília ou o estado de sono. O hormônio do crescimento tem seu pico de secreção 

durante o sono sem movimentos oculares rápidos (NREM) de ondas lentas, assim como 

a testosterona. Alguns distúrbios que levam à fragmentação do sono em crianças podem 

ter repercussões negativas no crescimento pondo-estatural das mesmas. O hormônio 

antidiurético também tem seu pico de secreção noturna, alguns peptídeos produzidos 

no trato gastrointestinal, durante o processo de digestão, como a colecistocinina e a 

bombesina, atingem a circulação sanguínea e são comprovadamente indutores do sono 

NREM, explicando a sonolência pós-prandial, além da maré alcalina do sangue 

provocada pelo aumento da secreção gástrica. Enquanto nas primeiras horas da manhã, 

há aumento da secreção do hormônio tireoidiano, de cortisol e de insulina. 

(FERNANDES, 2006). Além de impedir a função reparadora e homeostática, alterações 

no padrão do sono podem levar a consequências cardiovasculares, metabólico-

endócrinas, imunológicas, psicológicas, aumento da sonolência diurna, diminuição na 

qualidade de vida (PINTO, 2014). O tempo total de sono varia de acordo com a faixa 

etária, bem como o tempo que levam para adormecer (SOUZA, VIVIANI, 2014). Sabe-

se que a necessidade de sono do recém-nascido e do lactente saudável é de 10 a 12 

horas no período noturno e de duas a três horas no horário diurno (PAIVA, SOUZA, 

SOARES, 2006). No pré-escolar (3 a 5 anos), o sono noturno deve estar consolidado e 

não ocorrem mais períodos de sono diurno. Na idade escolar (entre 6 a 11 anos de 

idade) ocorre diminuição gradativa do tempo total de sono, dormindo em média 8 horas, 

já na adolescência dormem em média 7 horas, aproximando-se cada vez mais ao 

padrão do adulto (SOUZA, VIVIANI, 2014). Já na criança hospitalizada em idade escolar 

e no adolescente, a média de episódios de sono está em torno de 3,4 horas, com 

diversos despertares noturnos e cochilos durante o dia dificultando seu 

reestabelecimento (NUNES, 2014). Estudos utilizando o Actigraph de pulso (um 

dispositivo, em formato de relógio com a capacidade de registrar e armazenar dados de 

atividade e inatividade durante o sono) e/ou o diário de sono para monitorar o padrão 

de sono das crianças hospitalizadas, também evidenciaram uma diminuição significativa 

da eficiência do sono durante a hospitalização. (LEE et al., 2016; SETOYAMA et al., 

2016; NUNES, 2014; LINDER, 2012). A preservação e manutenção do sono são 

fundamentais para que se possa levar uma vida saudável (SOUZA, VIVIANI, 2014). 

Todo e qualquer cuidado que priorize a manutenção do sono e repouso poderá 

favorecer a cura, já que criará condições e meios de o organismo tornar-se capaz de 

combater a doença já instalada, impedindo a sua exacerbação e o desencadeamento 
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de novos distúrbios para a saúde (PAIVA, SOUZA, SOARES, 2006). Sendo assim, para 

a enfermagem planejar e atuar com eficácia na diminuição dos distúrbios do sono, faz-

se necessário a avaliação de como é o padrão de sono das crianças hospitalizadas, 

para isso é preciso que se utilizem instrumentos válidos e confiáveis para mensurar o 

padrão de sono, capazes de identificar a mudança no padrão de sono enquanto a 

criança está hospitalizada, para que posterior através desta avaliação possa-se planejar 

as intervenções que melhorem o sono dessa clientela, contribuindo para a qualidade de 

vida dessa população.  

 

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi analisar a produção científica nacional e 

internacional sobre avaliação de padrão de sono em crianças com doenças crônicas.  

 

METODOLOGIA: Trata-se de revisão integrativa realizada nas seguintes etapas: 

formulação do problema; procedimentos para busca; avaliação dos dados; análise dos 

dados; e interpretação e apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008; WHITTEMORE; KNAFL, 2005). A pergunta norteadora foi: Quais são os 

instrumentos utilizados para avaliar o padrão de sono em crianças com doença crônica 

e o que os mesmos tem identificado? Para responder essa pergunta, as bases de dados 

pesquisadas foram: Medline (via Pubmed); Web of Science e CINHAL; LILACS e 

SciELO. Utilizaram-se os seguintes descritores e palavras-chave em diferentes 

combinações: sono (sleep), criança (children), adolescente (teen), escala (scale), 

padrão de sono (sleep pattern), instrumento (instrument), dispositivo (device). Foram 

incluídos artigos originais, publicados entre os anos de 2006 e 2016, nas línguas inglesa 

ou portuguesa. Foram excluídos artigos de revisão e dissertações/teses. Inicialmente, 

foram encontrados 303 artigos, após leitura dos resumos, foram excluídos todos os que 

se encontravam em duplicidade, bem como os que não pertenciam à temática do 

estudo, restando 16 artigos (GRAVES et al., 2014; HEGER, et al., 2016; HERBERT et 

al., 2014; HINDS et al., 2007; JACOB et al., 2007; JACOB et al., 2006; LINDER et al., 

2013; MATTHEWS et al., 2014; NUNES et al., 2015; PÉREZA et al., 2015; STUTTARD 

et al., 2015; TENG et al., 2014; WARD et al., 2014; ZUPANEC et al., 2014; WALKER et 

al., 2010; WARD et al., 2016) para serem analisados.  

 

RESULTADOS: A maioria dos artigos selecionados foram realizados nos EUA, nos 

últimos quatro anos do referido período. Diversos instrumentos foram utilizados para 

avaliar o padrão de sono em crianças com doenças crônicas: cinco questionários, cinco 

escalas, dois diários do sono e três dispositivos. Dentre as doenças crônicas estudadas 

estão: câncer, anemia falciforme, artrite idiopática, obesidade, autismo e 
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neurofibromatose. Os 16 estudos selecionados foram agrupados em duas categorias. 

Categoria 1. Avaliação do sono em crianças com doenças crônicas: Quatro estudos 

compõem esta categoria, que avalia exclusivamente o sono em crianças com doenças 

crônicas. Os estudos analisados em seus resultados concordam que crianças e 

adolescentes portadores de condições crônicas apresentam um sono prejudicado. 

Categoria 2. Avaliação do sono e sua correlação com outros sintomas: Desta categoria 

emergiram quatro subcategorias, englobando 12 estudos. Eles abordam o sono e 

sintomas como dor, fadiga, problemas de comportamento e os relacionam com o sono 

de crianças com doenças crônicas. Os mesmos identificaram que crianças com doenças 

crônicas, apresentam distúrbios do sono que podem contribuir para o desenvolvimento 

de problemas comportamentais na criança e na mãe; Que crianças e adolescentes que 

tiveram menor duração do sono foram também tiveram problemas com a fadiga; E que 

a dor e o excesso de peso pode interferir significativamente no padrão de sono.  

 

DISCUSSÃO: Com relação aos instrumentos utilizados para avaliar o sono, quase todos 

os artigos citaram a validade e confiabilidade do instrumento escolhido para o estudo, 

porém nenhum deles foi traduzido, adaptado e validado para a língua portuguesa, com 

exceção dos dispositivos polissonografia e actigraphy. Para que possam ser usados 

cientificamente, esses instrumentos devem ser válidos e confiáveis (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011; LOURENÇÃO; TRONCHIN, 2016). Os resultados indicaram que 

crianças com condições crônicas apresentam distúrbios do sono. Segundo literatura, o 

ambiente hospitalar pode ser um facilitador do sono interrompido, devido à tecnologia 

disponibilizada, à baixa temperatura, à luminosidade e aos ruídos excessivos (SOUZA; 

VIVIANI, 2014). A análise dos estudos selecionados revelou a relação entre os 

distúrbios do sono e outros sintomas, como problemas comportamentais, dor e fadiga, 

outros estudos tem investigado esta correlação e corroboram com os achados 

(FERREIRA et al., 2016; GOES et al., 2017; GÓES et al., 2009; HYSING et al., 2009; 

SALGADO et al., 2011). Com relação ao excesso de peso, um estudo com crianças 

saudáveis, aquelas que dormiram por menos de 10 horas/noite tiveram grande 

probabilidade de apresentar excesso de peso ou obesidade. Outra pesquisa identificou 

que o melhor desempenho com relação à aptidão física deu-se para o grupo de 

escolares que dorme mais de 9 horas/dia (OLIVEIRA et al., 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A maioria dos instrumentos utilizados para verificar o sono 

é apenas válida e confiáveis para a língua estrangeira, demonstrando uma importante 

lacuna para o Brasil, onde somente a polissonografia e o actigraphy já foram utilizados 

em estudos anteriores. Observou-se que a doença crônica interfere negativamente no 
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sono, cujas alterações podem levar a outros problemas, como dor, fadiga, ansiedade e 

ganho de peso. Espera-se com este estudo sensibilizar a equipe de saúde para a 

relevância da melhoria da qualidade de sono diário da criança. Trata-se de assunto 

extremamente importante para a qualidade de vida da criança e pouco explorado na 

literatura nacional. 
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INTRODUÇÃO: Na atualidade discussões sobre o câncer vêm ganhando repercussão 

na sociedade principalmente, quando se trata das inovações e possibilidades de 

cura/tratamento. No entanto, a cura, por vezes, torna-se impossível, e a morte, 

consequentemente inevitável. O Câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado 

(maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos dividindo-se rapidamente de 

forma agressivas, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas. O 

câncer infantil é considerado uma doença rara. No entanto, ao longo dos últimos anos, 

o câncer constituiu-se a principal causa de morte por doença em crianças abaixo de 15 

anos de idade. As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, tumores do 

sistema nervoso central e os linfomas. Na criança, geralmente, o câncer afeta as células 

do sistema sanguíneo. A criança com doença crônica estabelece um vínculo e uma 

familiaridade com o ambiente hospitalar devido às internações recorrentes e ao tempo 

de duração destas. Com isso os profissionais que atuam nos serviços desenvolvam 

vínculo e afeto. Os cuidados paliativos são tidos como uma modalidade terapêutica, cujo 

objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no 

enfrentamento de doenças que ameaçam a vida, através da prevenção e alívio dos 

sofrimentos físicos, psicossociais e espirituais. No Brasil existem atualmente cerca de 

40 serviços especializados nessa modalidade terapêutica. Neste contexto, existem mais 

de 7.000 serviços de cuidados paliativos em mais de 90 países. Assim, tendo em vista 
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a expectativa do aumento no número de casos novos de câncer, sendo que em 2020 

aproximadamente 15 milhões de pessoas irão apresentar esse diagnóstico, emergindo 

a necessidade de expansão dos cuidados paliativos. 

 

OBJETIVO: Analisar e descrever a produção acerca de conhecimento sobre cuidados 

paliativos em crianças com câncer, publicados pelos enfermeiros. 

 

MÉTODO: Trata de um estudo de revisão integrativa o qual permite abordagem de 

natureza qualitativa. A busca sobre essas contribuições foi acessada nas seguintes 

bases de dados: publicações científicas indexadas em mídia eletrônica. Este tipo de 

revisão bibliográfica permite uma pesquisa em contato direto com o que foi escrito sobre 

o tema em questão, buscando sintetizar variados estudos, de natureza diversificada, 

visando constituir uma amostragem com diferentes focos na ampla e complexa 

abordagem da assistência no processo de finitude à criança com câncer. O instrumento 

de coleta foi realizado mediante busca virtual e manual, com base em fontes de 

referencias em mídia eletrônica científica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os 

critérios de inclusão abrangeram as publicações com foco na assistência à criança com 

câncer em fase de terminalidade, em língua portuguesa, publicados em mídia eletrônica 

científica no período de 2010 a 2015. 

 

DESCRITORES METODOLÓGICA: Cuidados Paliativos na finitude da Vida, 

Enfermagem Oncológica; Enfermagem Pediátrica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO; Mediante dados apresentados, deu-se seguimento à 

análise, na qual foi realizada uma leitura criteriosa dos artigos. Buscando alcançar os 

objetivos propostos nesta pesquisa, os textos foram agrupados conforme os núcleos de 

sentido que apresentavam, os quais foram aproximados à temática dando origem às 

seguintes categorias: 1) A percepção dos enfermeiros sobre a criança com câncer sob 

cuidados paliativos: reflexo de sentimentos; 2) Os cuidados paliativos de enfermagem 

na oncologia pediátrica. Percepção dos enfermeiros sobre a criança com câncer sob 

cuidados paliativos: reflexo de sentimentos A primeira categoria expressa à percepção 

dos enfermeiros em relação à criança com câncer sob cuidados paliativos. Analisando 

os relatos, observamos a tendência dos sujeitos relacionando a percepção diante da 

criança com câncer sob cuidados paliativos aos seus sentimentos e suas emoções. Nas 

falas, os sujeitos relataram que sofrem com a situação de morte iminente da criança 

com câncer. A pesar de saberem o final, todos sofrem, tem consciência que é feito o 

melhor que pode dentro do quadro deles. É triste o desfecho final, mas às vezes também 
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o profissional começa a ver que o melhor naquele momento é que a criança parta sem 

sofrer muito, porque uns sofrem demais.  Percebe-se que em cada depoimento o sujeito 

tenta se convencer de que a morte era inevitável. O luto é difícil envolve o sofrimento e 

à negatividade trazida pela certeza da morte, que são conduzidos por um sentimento de 

pena e fracasso profissional. Os enfermeiros, em sua maioria, apresentam desconforto 

em lidar com a morte da criança com câncer sob cuidados paliativos, pois os indivíduos 

durante a infância são vistos pela sociedade como portadores de alegria e vida, 

qualidades que se opõem à morte. Cuidar das crianças e de seus pais, nos momentos 

terminal, consiste em grande desafio e angústia para os profissionais de saúde. Essa 

condição impõe ao enfermeiro a questionar se realmente fez tudo que poderia pela vida 

da criança, gerando um sentimento de impotência e derrota em algumas situações. 

Segundo a literatura, para os profissionais de saúde, o sofrimento dos pais pela perda 

dos filhos gera um sentimento de profundo pesar. E ao compartilhar o processo de 

morte, o enfermeiro investe todos seus esforços para ajudar a família, participando do 

sofrimento vivenciado por ela.  Segundo a literatura o cuidado é visto nas dimensões 

significativas, em virtude das trocas e do compartilhar de emoções e sentimentos. O 

vínculo ocorre por meio do ato da escuta, do dialoga, possibilitando que a criança 

adquira confiança em quem a cuida. O Enfermeiro é um dos profissionais que se 

desgastam emocionalmente no trabalhado devido à constante interação com seres 

enfermos, muitas vezes acompanhando o sofrimento, como a dor, a doença e a morte 

do ser cuidado. Devido o fato de os profissionais da enfermagem permanecer um longo 

período em contato com essas crianças e sua família, muitas vezes, eles sentem a 

perda do paciente como se fosse de alguém de sua família. Como consequência, o 

sofrimento vivenciado é similar ao da perda de alguém que amam muito. 

A partir desse contexto, refletimos sobre o papel da enfermagem diante da situação de 

morte do paciente criança ou um adulto. A enfermagem deve cuidar de forma 

humanizada, um cuidado mais abrangente que entenda todas as necessidades 

psicológicas, sociais e espirituais do paciente. Sabemos da importância do profissional 

da saúde deve desenvolver habilidades e competências com as questões de 

gerenciamento, aprimoramento tecnológico, questões essencialmente semiotécnicas 

para cuidar. Entretanto, não devemos esquecer que tanto para a enfermagem, que é a 

arte e a ciência do cuidado humano, quanto para os demais profissionais da saúde, 

nenhuma técnica pode substituir a presença, o afago de um olhar holístico. Os cuidados 

paliativos envolve controle de sintomas, sem função curativa, com objetivo de preservar 

a qualidade de vida até o final. Os cuidados visam à promoção de conforto e são 

basicamente voltados para higiene, alimentação, curativos e cuidados com ostomias, e 

atenção sobre analgesia, portanto, as necessidades de diminuição de sofrimento e 
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aumento de conforto. O alívio da dor, um procedimento realizado na fase terminal do 

paciente, é atualmente visto como um direito humano básico e, portanto, trata-se não 

apenas de uma questão clínica, mas também de uma situação ética que envolve todos 

os profissionais de saúde. No que tange o cuidado a família da criança em fase terminal 

o enfermeiro deve ofertar apoio e suporte emocional proporcionando uma experiência 

menos dolorosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O enfermeiro enquanto integrante da equipe 

multiprofissional, que assiste os pacientes em cuidados paliativos no hospital, 

compreende o cuidado de formas diversas, sendo sua vivência construída e 

reconstruída durante sua vida profissional. Desse modo, ao iniciarem essa trajetória, 

sentem-se frustrados e impotentes com relação à morte, pois esta é culturalmente vista 

como fracasso, sendo formados para combatê-la. Contudo, a rotina de trabalho e a 

experiência conquistada na assistência a pacientes em terminalidade, exigem uma 

reflexão sobre práticas e concepções e, assim, resinificam o cuidado prestado. Com 

isso, passam a entender a morte como evento natural da vida e a importância da 

garantia da qualidade de vida e conforto ao paciente e sua família. Este fato está 

atrelado à construção de vínculos entre as participantes do estudo e seus clientes, de 

modo que estes compartilham momentos de dificuldade e angústias, o que causa 

sofrimento nessas trabalhadoras, sobretudo, garantia de um cuidado humanizado 

indispensável à atenção paliativa. No processo de construção, o enfermeiro identifica 

fragilidades e desafio, como a necessidade de qualificar a comunicação e o trabalho. 

Assim, vislumbram, como ferramenta para esses objetivos, o desenvolvimento de 

treinamento e educação em serviço para a área hospitalar, já que a maior parte das 

ações de cuidados paliativos, nessa instituição, é voltada à atenção domiciliar. 

Por fim, destaca-se que a atenção ao paciente com câncer , dependente de cuidados 

paliativos, necessita ser refletida e fortalecida também nas instituições hospitalares 

pediátricas, pois, muitas vezes, condições socioeconômicas e físicas, como dificuldade 

de controle de sintomas, falta de um cuidador, assim como a escassez de leitos e 

equipes de internação domiciliar, impossibilitando a permanência dele no seu domicílio, 

sendo necessária a hospitalização. Portanto, além da figura do enfermeiro parte 

integrante da equipe multiprofissional deve estar aptos para atender as necessidades 

de forma integral e humanizada, articulando e promovendo ações que garantam uma 

sobrevida digna e controle adequado dos sintomas físicos, psicológicos e espirituais, 

compreendendo este ser e sua família na sua subjetividade e complexidade, a quem 

ainda se tem muito a fazer. Que este estudo possa contribuir de forma positiva para 

construção de conhecimentos, especialmente, para deter a atenção de gestores e 
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profissionais sobre a necessidade de educação continuada, bem como de um espaço 

para discussão dos aspectos psicológicos e espirituais, destinado à equipe de saúde 

que atende a pacientes em cuidados paliativos no cenário pediátrico, a fim de qualificar 

a assistência prestada às crianças oncológicas. 
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INTRODUÇÃO: O câncer é uma condição crônica, considerada atualmente como um 

problema de saúde pública mundial. Sua alta prevalência, relevância como causa de 

morte no Brasil, elevado consumo de recursos financeiros e ônus social, tem reunido 

esforços para implementar ações e programas para seu controle e prevenção (BRASIL, 

2014). Crianças e adolescentes com câncer frequentemente experimentam múltiplos 

sintomas, sendo os mais comuns sendo fadiga, distúrbios do sono, dor, náusea, 

diminuição do apetite e depressão (LOPES-JÚNIOR et al, 2015; MILLER et al, 2001; 

NUNES et al, 2015; WALKER et al, 2010). Esse conjunto de sintomas está diretamente 

associado ao pior estado funcional ou à diminuição da qualidade de vida (BERGER et 

al., 2005). Qualidade de vida (QV) é uma noção eminentemente humana que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e 

ambiental e à própria estética existencial. O termo abrange muitos significados que 

refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele 

se reportam em diferentes épocas e espaços da história (MINAYO, HARTZ, BUSS, 
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2000). Já o termo Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) é considerado um 

indicador de saúde que aborda aspectos físicos, mentais e sociais relativos à saúde. 

Esse termo tem sido usado como sinônimo de estado de saúde percebido, com o 

objetivo principal de verificar o quanto a doença ou estado crônico, além de seus 

sintomas, passam a interferir na vida diária de um indivíduo, ou seja, o quanto as 

manifestações da doença ou tratamento são sentidas por ele (FAYERS; MACHIN, 

2007). Para a mensuração da QVRS, necessitamos de instrumentos válidos e confiáveis 

desenvolvidos ou adaptados ao público-alvo (DEON, 2009). Segundo Gedaly-Duff e 

colaboradores (2006), os sintomas de dor, distúrbios do sono e fadiga em crianças 

influenciam a sua qualidade de vida e de suas famílias. Em um estudo sobre a avaliação 

da qualidade de vida em pacientes oncológicos adultos em quimioterapia, os resultados 

indicaram uma diminuição nas funções físicas, emocional, cognitiva e social e um 

aumento nos sintomas fadiga, náuseas e vômitos, dor, insônia, perda de apetite e 

diarreia (MACHADO; SAWADA, 2008).  

 

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar fadiga em crianças e adolescentes com 

câncer hospitalizados.  

 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo descritivo e transversal. 

Estudos descritivos consistem na análise e descrição de características ou 

propriedades, ou ainda das relações entre estas propriedades em determinado 

fenômeno. Nos estudos transversais, as variáveis são medidas num único ponto ou 

pequeno intervalo no tempo (HULLEY et al., 2008). O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição proponente do estudo, sob o 

parecer nº1390/2011. A pesquisa foi realizada no setor de oncohematologia da Clínica 

Pediátrica de um hospital no interior do São Paulo. Participaram da pesquisa crianças e 

adolescentes com câncer, de oito a 18 anos incompletos. Os critérios de inclusão 

estabelecidos para o estudo foram: crianças e adolescentes entre 8-18 anos 

incompletos, de ambos os sexos; diagnóstico de câncer; em tratamento na instituição 

selecionada e internados no setor de onco-hematologia pediátrica; que estivessem em 

qualquer fase do tratamento; realizando qualquer modalidade de tratamento oncológico 

(quimioterapia, radioterapia ou cirurgia); que apresentassem condições cognitivas para 

participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: crianças e adolescentes em 

cuidados paliativos; recebendo tratamento radioterápico e quimioterápico ao mesmo 

tempo; em pós-operatório imediato, estabelecido como menor que cinco dias. 

Utilizamos dois instrumentos para a avaliação da QVRS, sendo um deles o Módulo 

Genérico e o outro o Módulo Câncer, específico para esta patologia, (PedsQL™ 
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Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida, Modulo Genérico e Módulo Câncer), ambos 

na versão aguda (acute), ou seja, os participantes responderam às escalas com 

referência à última semana. O modulo genérico foi traduzido e validado para o português 

do Brasil em 2008 por Klatchoian e colaboradores (KLATCHOIAN et al., 2008). E o 

modulo câncer por Scarpelli e colaboradores em 2008 (SCARPELLI et al., 2008). Nestas 

escalas seus escores brutos são transformados em escalas de 0 a 100, sendo que 

escores mais altos indicam melhor QVRS (VARNI et al.; 2002). Para quantificar a QVRS 

foi utilizada a estatística descritiva (máximo, mínimo, média e desvio-padrão).  

 

RESULTADOS: Participaram da pesquisa 38 crianças e adolescentes com idades entre 

oito e 18 anos incompletos e hospitalizados. A idade média dos participantes foi de 12,1 

± 2,9 anos. A maioria deles era criança (20 – 52,6%), do sexo masculino (25 – 65,8%), 

branco (23 – 60,5%) e tinha entre cinco e nove anos de estudo (27 – 71,1%). Os 

participantes tinham de 6 a 17 anos no momento do diagnóstico do câncer, foram na 

maioria diagnosticados com sarcoma (13 – 34,2%) e tinham sido internados para 

realização de quimioterapia (21 – 55,3%). Qualidade de vida relacionada à saúde - 

Módulo genérico: Os escores de QVRS encontrados foram baixos. A média da 

qualidade de vida total foi de 61,1 ± 17,0. A média dos escores das dimensões foi: 57,9 

± 24,8 para funcionamento físico, 58,7 ± 21,6 para funcionamento emocional, 73,7 ± 

23,0 para funcionamento social e 57,4 ± 22,0 para funcionamento escolar. Assim como 

no Módulo câncer: A média do escore total de qualidade de vida módulo câncer foi 59,1 

± 16,7. A média dos escores para as diferentes dimensões foi 67,3 ± 23,0 para dores e 

machucados; 54,6 ± 23,0 para náusea; 56,83 ± 31,6 para ansiedade frente aos 

procedimentos; 61,4 ± 30,0 para ansiedade frente ao tratamento; 45,6 ± 30,5 para 

preocupações; 62,5 ± 22,8 para dificuldades cognitivas; 70,1 ± 24,3 para percepção da 

aparência física e 65,0±28,1 para comunicação.  

 

DISCUSSÃO: Crianças e adolescentes apresentaram escores baixos de QVRS. 

Notamos a diferença significativa entre os escores das crianças com câncer e das 

crianças saudáveis, tanto no modulo genérico (KLATCHOIAN et al., 2008) quanto no 

modulo câncer (SCARPELLI et al., 2008), sugerindo-se que a qualidade de vida das 

crianças com câncer está prejudicada em todas as dimensões. Outros achados na 

literatura internacional corroboram com os escores encontrados (BAGGOT et al., 2010; 

DE BOLLE et al., 2008; ZAREIFAR et al., 2012, ERICKSON et al., 2011; VAN 

LITSENBURG et al., 2011).  

 



91 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados sugerem que crianças e adolescentes com 

câncer apresentam notáveis problemas com qualidade de vida no hospital. Logo, 

percebemos a importância de avaliar precocemente a sua qualidade de vida, através de 

instrumento válidos e confiáveis, durante o período de tratamento, e inserir nos cuidados 

de enfermagem o planejamento individualizado de formas de melhorar a QVRS desta 

população. 
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INTRODUÇÃO: As crianças com necessidades espaciais de saúde CRIANES 

constituem um grupo infantil relativamente novo nos cuidados em saúde, necessitando 

de cuidados que garantam sua sobrevivência, sendo classificados em seis conjuntos de 

demandas de cuidado: tecnológicos, medicamentosos, de desenvolvimento, habituais 

modificados, mistos e cuidados clinicamente complexos. As crianças com demandas de 

cuidados tecnológicos são aquelas que dependem de tecnologia para a manutenção de 

suas vidas, tais como respiradores, estomias, cateter venoso semi-implantável, dentre 

outros. A segunda demanda refere-se as crianças fazem uso contínuo de medicamentos 

para sustentação da vida (antirretrovirais, cardiotônicos, neurolépticos etc). Na terceira, 

incluem-se as crianças com atraso de desenvolvimento para o padrão esperado para a 

idade cronológica e que necessitam de serviço de reabilitação psicomotora e social em 

maior número e quantidade que as demais crianças. A demanda de cuidados habituais 

modificados refere-se às crianças que necessitam de modificações na forma habitual de 

se cuidar, incluindo a realização de tarefas comuns do dia a dia, como banho, 

locomoção e alimentação. Na quinta incluem-se as que apresentam uma ou mais 

dessas demandas reunidas, excluindo-se a tecnológica. Na última há uma combinação 

de todas as anteriores, incluindo o manejo de tecnologias de suporte de vida. Com todas 

as demandas de cuidados das CRIANES, aprender a realizar os cuidados durante o 

período de internação é um desafio para as famílias e o preparo dos familiares na 
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transição do hospital para casa está relacionado ao atendimento das demandas de 

cuidados complexos e contínuos no domicílio de CRIANES.  

 

OBJETIVO: Identificar as demandas de aprendizagem de familiares CRIANES na 

transição do hospital para casa.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido a 

partir do Método Criativo Sensível (MCS). A pesquisa foi realizada entre fevereiro e 

junho de 2018, na Unidade de Pacientes Internos (UPI) de um hospital público 

especializado em pediatria localizado na cidade do Rio de Janeiro, onde ocorrem 

internações de crianças de 29 dias até 18 anos incompletos. Familiares cuidadores de 

nove crianças com necessidades especiais de saúde em transição do hospital para a 

casa integraram o estudo, totalizando nove participantes. Considerou-se como critério 

de inclusão: familiares cuidadores de CRIANES com internações recorrentes, mais de 

02 internações por ano e/ou prolongadas (acima de 30 dias) na UPI do hospital, maiores 

de 18 anos e que tivessem disponibilidade para interagir em grupo.Os critérios de 

exclusão foram: familiares de CRIANES internadas que possuíssem dificuldades 

cognitivas e não cuidadores da criança, mesmo que estivessem de acompanhante de 

modo pontual. A partir de consulta aos prontuários, ocorreu a seleção dos participantes, 

os quais foram convidados pessoalmente pela pesquisadora quando estavam sozinhos 

na UPI, evitando-se o constrangimento ou a identificação de que estes participariam de 

uma pesquisa. Neste primeiro momento, foram explicados os objetivos do estudo com 

linguagem clara e acessível e, mediante o aceite, foi realizado um convite formal 

adequando a data da dinâmica conforme a disponibilidade dos participantes, bem como 

foi lido todo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O planejamento da 

DCS Almanaque ocorreu a partir da aceitação de 06 familiares, sendo realizada busca 

na literatura científica de acordo com o conjunto de demandas de cuidados 

apresentadas pelas CRIANES selecionadas. A escolha das figuras, desenhos, frases e 

palavras considerou não apenas as demandas de cuidados, mas também outros 

aspectos como família, educação, lazer, religião e questões sociais. Os elementos 

elencados foram utilizados em todo o processo educativo, agrupados nos seguintes 

temas: cuidado clínico, direitos das CRIANES, rede de apoio, inclusão escolar, lazer e 

cuidados habituais. A operacionalização de todas as dinâmicas desenvolvidas neste 

estudo incluiu: (i) apresentação dos participantes, pesquisador e do auxiliar de pesquisa; 

(ii) explicação da dinâmica e da QGD; (iii) seleção e colagem de figuras, imagens, frases 

e palavras de origens diversas para a criação de Almanaques coletivos; (iv) 

apresentação coletiva da produção artística do Almanaque, com o compartilhamento de 
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saberes entre os participantes e o pesquisador principal estimulando o diálogo para 

chegar à recodificação; e (v) síntese e validação grupal. 

 

 RESULTADOS: Neste estudo, as demandas de aprendizagem de natureza clínica se 

associaram à tipologia das demandas de cuidados das CRIANES, sendo elas: 

clinicamente complexas, tecnológicas, habituais modificados, medicamentosas, de 

desenvolvimento e mista. Nas demandas sociais, foram apresentadas as demandas 

educativas relativas aos benefícios sociais e aos direitos da criança na transição do 

hospital para casa. Na reflexão sobre a transição do hospital para casa, os participantes 

se situam na esfera espontânea do conhecimento da realidade vivida no hospital onde, 

a partir da dinâmica do Almanaque, foram apresentadas demandas de aprendizagem 

na esfera clínica, tais como: manuseio de dispositivos (gastrostomia, traqueostomia, 

derivação ventrículo peritoneal); monitoramento da temperatura; observação do 

comportamento; negação da gastrostomia como acesso à administração de alimentos; 

dificuldade no deslocamento; vigilância das crises convulsivas, administração de 

medicamentos e oferta de leite especial. As demandas de aprendizagem sobre os 

direitos das crianças surgiram nos 4 encontros grupais como algo a ser trabalhado junto 

com os familiares na transição hospital-casa. Essas demandas não se enquadram em 

nenhuma tipologia dentre as tipificadas até o momento e implicam em atributos como a 

interdisciplinaridade, legislação e direitos sociais das 86 CRIANES, trazendo a 

necessidade de inclusão da sétima demanda de cuidado para ser aplicada durante o 

processo educativo. Os participantes deste estudo apresentaram demandas de 

aprendizagem relacionadas com as seguintes demandas sociais do cuidado: benefícios 

sociais das CRIANES e da família; direito ao leite e à alimentação especial; inclusão 

escolar; dificuldades na mobilidade e no transporte das CRIANES.  

 

DISCUSSÃO: Na transição do hospital para a casa da CRIANES, o enfermeiro precisa 

conhecer as demandas de aprendizagem clínicas e sociais dos familiares, respeitando 

suas raízes espaço temporais, pois muitas crianças apresentam fragilidade clínica e 

demandas de cuidados contínuas e complexas, com a necessidade de cuidados 

diferenciados, hospitalizações recorrentes e prolongadas. Em casa, há necessidade de 

uso de medicamentos - como anticonvulsivantes e spray aerossol inalatório -, 

acompanhamento em serviços de reabilitação psicomotora, alteração da rotina diária e 

da forma de cuidar em razão da alimentação especial, uso de tecnologias para a 

manutenção da vida, como o manuseio de gastrostomia e traqueostomia, além da 

necessidade de conhecer os direitos sociais da CRIANES. Ao conhecer essas 

demandas, o enfermeiro poderá reduzir a distância entre o cuidado habitual e o 
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científico, contribuindo para a inclusão de rotinas diárias que busquem reduzir a 

insegurança dos familiares cuidadores de CRIANES e assumindo participação ativa no 

preparo dos familiares para o cuidado em casa. Deve-se organizar um preparo 

processual com práticas educativas que envolvam a família e os profissionais de saúde, 

buscando, assim, desenvolver as habilidades e as competências do familiar cuidador, 

de acordo com a sua realidade concreta e o conhecimento do corpo cognoscível da 

criança. As CRIANES deste estudo apresentavam mais de uma demanda de cuidados, 

entre elas as clinicamente complexas, tecnológicas, medicamentosas, de cuidados 

habituais modificados e de desenvolvimento, o que potencializou os desafios para o 

conhecimento na transição do hospital para casa, aumentando a necessidade de o 

enfermeiro agir ativamente em prol do aprendizado dos cuidados. Entretanto, o 

enfermeiro tem atuado como educador de forma verticalizada, empregando a educação 

tradicional em saúde (educação bancária), na qual este profissional desenvolve tarefas 

como fornecer, elaborar, preparar, implementar e criar, sempre de forma hierarquizada, 

transferindo seu conhecimento técnico para os familiares que, por sua vez, ocupam 

posição passiva, como assujeitados, sem formar a devida relação de troca entre 

educandos e educadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As demandas de aprendizagem apresentadas pelos 

participantes se relacionam com o cuidado clínico e social, de acordo com o 

lugar/espaço/tempo que os participantes estavam transitando, ou seja, do hospital para 

casa. A família apresenta necessidade de aprendizagem para atender às necessidades 

especiais da CRIANES. Com as necessidades especiais das CRIANES, o familiar 

cuidador vivencia processo de transição situacional, com a mudança de papéis de 

familiar para cuidador principal, e organizacional, no contexto hospital-casa, 

antecipadas pelas alterações que ocorrem nos contextos social, político e econômico. 

Os participantes das DCS do Almanaque tinham tempos de convivência diferentes com 

seus filhos, influenciando o modo como suas necessidades de aprendizado se 

manifestaram. Demonstraram que não se sentem preparados para as experiências 

iniciais no atendimento às demandas no espaço do hospital, apresentando medos, 

ansiedade e dúvidas. Durante o processo educativo dialógico realizado neste estudo, 

os familiares de crianças com necessidade especiais de saúde em transição do hospital 

para casa compartilharam seus conhecimentos de acordo com suas realidades 

concretas e historicidades, abordando todas as demandas de cuidados requeridos pelas 

CRIANES. O diálogo foi produzido sem esgotar, porém, a relação eu-tu, mantendo a 

dialogicidade no grupo e incentivando o intercâmbio entre diferentes leituras sobre as 

demandas trabalhadas. Enquanto a criança está no hospital, é necessário um processo 
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educativo dialógico precoce para educar a família, que ocorra de forma gradual, e 

identifique as demandas do familiar cuidador, trabalhando-as através do 

compartilhamento de saberes segundo suas realidades concretas e buscando reduzir 

as dificuldades da família em ter uma CRIANES. Para educar, o enfermeiro deve refletir 

sobre o familiar cuidador e verificar seu meio de vida, identificando as demandas 

educativas para melhor conhecê-lo, posto que o familiar vivencia a mudança de papéis 

ao se tornar cuidador principal. 
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INTRODUÇÃO: as Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) são 

definidas como aquelas que demandam cuidados contínuos, especiais, temporários ou 

permanentes, por vezes complexos, para a manutenção de suas vidas. Logo, requerem 

de seus familiares diferentes estratégias de cuidados, em casa após a alta hospitalar. 

Na literatura internacional são conhecidas como Children With Special Health Care 

Needs (CSHCN). Elas foram classificadas de acordo com as demandas de cuidados, 

em segmentos, tais como: cuidados de desenvolvimento, relativos às que precisam de 

reabilitação psicomotora e social; tecnológicos, que englobam as dependentes de algum 

tipo de tecnologia no seu corpo para sobreviver; medicamentosos, que incluem as 

fármaco-dependentes; habituais modificados que se referem às crianças que 

necessitam de auxílio para tarefas comuns do dia a dia (ESTEVES et al, 2015). 

Destacam-se, neste estudo, as demandas tecnológicas, que incluem os cuidados 

procedimentais com a traqueostomia, gastrostomia, vesicostomia, colostomia, cateteres 

semi e totalmente implantáveis, dentre outros. A expressão “crianças dependentes de 

tecnologia” refere-se àquelas que necessitam de uma tecnologia médica acoplada ao 
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corpo para compensar a perda substancial de uma função vital, e que requerem 

habilidosos cuidados continuados de enfermagem para evitar a morte ou posterior 

deficiência (BARRETO, 2008; RODRIGUES et al, 2013). É indispensável que o 

familiar/cuidador esteja totalmente preparado para que o cuidado à criança, em 

domicílio, seja bem realizado, e para que a mesma possa viver com qualidade de vida. 

Visto que a família possui um importante papel nesse quesito, ela assegura o bem estar 

físico, emocional e social da criança, e mantém seus vínculos afetivos bem unidos. 

Como uma possível estratégia para educação em saúde, a roda de conversa emerge 

como espaço democrático de aprendizagem. Tem potencial de favorecer e estimular o 

diálogo, e buscar a complementaridade de conhecimentos e expertises de seus 

participantes. A troca de diálogo, que é a base dessa estratégia, favorece que um 

indivíduo adquira informação e conhecimento, ao mesmo tempo que compartilha um 

saber que é de seu domínio (RODRIGUES et al, 2013). Portanto o objeto de estudo 

dessa pesquisa foi a educação em saúde junto a familiares de crianças com 

necessidades especiais de saúde em uso de tecnologia. As questões que nortearam o 

estudo foram: Quais são as dúvidas dos familiares de crianças com necessidades 

especiais em saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de 

tecnologia? A realização da roda de conversa como estratégia de educação em saúde 

auxilia os familiares de crianças com necessidades especiais de saúde nos cuidados 

com as tecnologias?  

 

OBJETIVOS: identificar as dúvidas dos familiares de crianças com necessidades 

especiais de saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de tecnologia; 

realizar roda de conversa como estratégia de educação em saúde junto a familiares de 

crianças com necessidades especiais de saúde em uso de tecnologia e discutir o uso 

da roda de conversa como estratégia de educação em saúde para auxílio dos familiares 

de crianças com necessidades especiais de saúde nos cuidados com as tecnologias.  

 

DESCRIÇÃO METRODOLÓGICA: trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, 

com abordagem qualitativa, que teve como cenário o setor de internação pediátrica de 

um hospital federal localizado no estado do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa 

foram 6 familiares cuidadores de CRIANES com demanda de cuidado tecnológico. 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: familiares com idade igual ou 

superior a 18 anos, familiares que tenham participação do cuidado à criança com 

necessidades especiais de saúde com demanda de cuidado tecnológico. Foram 

excluídos os familiares de adolescentes. Para a seleção dos participantes, realizou-se 

uma consulta ao prontuário e aplicação de um formulário a fim de caracterizar as 
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crianças que apresentassem demandas de cuidado tecnológico. Posteriormente foi feito 

convite aos familiares para participar da pesquisa. A coleta de dados foi feita em etapas: 

primeiro foi utilizada a entrevista semiestruturada, contendo perguntas abertas e 

fechadas. As perguntas fechadas estavam voltadas para caracterização dos 

participantes como grau de parentesco, idade, sexo, escolaridade, assim como os dados 

referentes às crianças tais como a patologia e tipo de tecnologia utilizada. As questões 

abertas que identificaram as dúvidas, foram: fale sobre os cuidados que você realizará 

com a criança no domicílio. Você tem dúvidas quanto aos cuidados com o dispositivo 

(gastrostomia, traqueostomia, entre outros) que a criança usa? Na segunda etapa houve 

a realização da roda de conversa como estratégia de educação em saúde junto aos 

familiares das CRIANES. Para tal usou-se um roteiro com base nas dúvidas 

identificadas na primeira etapa da pesquisa, que foi importante para nortear a discussão. 

Como recurso educativo foi utilizado um boneco que possuía, acoplados no corpo, 

dispositivos tecnológicos como, cânula de traqueostomia, cateter de gastrostomia, 

cateter nasogástrico, cateter nasal para oxigenoterapia e bolsa de colostomia. No 

boneco foram demonstrados, a partir das dúvidas dos familiares, os cuidados 

procedimentais referentes aos dispositivos. Ademais os participantes da pesquisa 

puderam manusear a boneca e os aparatos tecnológicos inseridos nela. Na terceira 

etapa uma nova entrevista foi realizada com cada familiar individualmente. Nela, deu-

se continuidade ao uso do instrumento de roteiro de entrevista com a seguinte questão 

aberta: fale sobre o que você achou da roda de conversa para orientação dos cuidados 

que os familiares vão realizar no domicílio? A análise dos dados advindos da transcrição 

das falas dos participantes foi realizada por meio da análise temática. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cujo número do parecer é 604.695-

0, e do CAAE é 23229613.0.3001.5269.  

 

RESULTADOS: os familiares participantes tinham entre 20 e 40 anos, 5 eram mães e 1 

pai. O nível de escolaridade variou de ensino fundamental incompleto (1) e ensino médio 

completo (5). Entre as crianças, 1 tinha de 1 ano de idade, 2 tinham 2 anos, 1 estava 

com 4 anos e outra com 9 anos. Com relação às patologias e aos dispositivos 

tecnológicos, destaca-se que a criança de 1 ano tinha fibrose cística, fazia uso de sonda 

nasoentérica e cateter nasal. Uma das crianças de dois anos tinha atresia de laringe, 

bexiga neurogênica, hipoplasia pulmonar e síndrome de Prune-Belly, usava 

traqueostomia e gastrostomia. A outra, da mesma idade, era acometida por insuficiência 

respiratória e síndrome de Prune-Belly e usava traqueostomia; a de 4 anos tinha 

pneumonia e síndrome de Prune-Belly e fazia uso de gastrostomia e traqueostomia com 

BPAP (ventilação de pressão positiva não invasiva) nas 24h, por fim, a de 9 anos tinha 
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broncoespasmo e mucopolissacaridose e usava gastrostomia e traqueostomia. Quanto 

à classificação por demanda de cuidados, todas as crianças apresentavam demanda de 

cuidado tecnológico. Além disso, todas necessitavam de cuidado medicamentoso, 

requeriam cuidados habituais modificados e tinham demanda de cuidados de 

desenvolvimento. Sendo assim, apresentavam demandas de cuidados mistos. Com a 

análise temática emergiram duas categorias. Na primeira categoria “Dúvidas dos 

familiares de crianças com necessidades especiais de saúde quanto aos cuidados 

domiciliares relacionados ao uso de tecnologia” emergiram as dúvidas mais frequentes 

relacionadas aos cuidados domiciliares, pautados no uso de tecnologias. Na segunda 

categoria, “A roda de conversa como estratégia de educação em saúde junto aos 

familiares de crianças com necessidades especiais de saúde nos cuidados com as 

tecnologias” foi discutido o uso da roda de conversa como recurso de educação em 

saúde dos familiares das CRIANES com necessidades tecnológicas.  

 

DISCUSSÃO: foi visto que as dúvidas se dividiram desde o momento do começo da 

adaptação à tecnologia, caminhando durante o aguardo da alta e preparo da alta, 

passando pela preocupação e dificuldades para o cuidado domiciliar e chegando às 

dúvidas relacionadas a situações de emergência. Como estratégia de educação em 

saúde para sanar essas dúvidas, a atividade de roda de conversa, que emergiu na 

discussão do recurso utilizado, do diálogo estabelecido entre os familiares, da promoção 

à segurança no cuidado dos familiares e da retirada de dúvidas(Viana ET AL 2018; 

Bethell CD et al, 2014). A roda de conversa tem como finalidade favorecer e estimular 

o diálogo, como visto na fala dos familiares, busca a complementaridade de 

conhecimentos e expertises de seus participantes. Ao estabelecer o diálogo com uma 

forma de cuidado, ele permite a construção de uma autenticidade entre os indivíduos, 

no qual cada um possui uma experiência diferente para compartilhar. Paralelamente, 

verifica-se que do diálogo entre dois seres humanos autênticos emergem 

conhecimentos e experiências, estes sendo diferentes, mas com perspectivas 

igualmente importantes, que são valorizados no contexto do encontro dos indivíduos 

(MILBRATH et al, 2012). Diante dos resultados obtidos neste estudo, identificou-se a 

necessidade de sensibilizar os profissionais da saúde para o estabelecimento de 

relações dialógicas autênticas com os acompanhantes, que valorizem a segurança e a 

responsabilidade destes sujeitos no cuidado à criança (MILBRATH et al, 2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: foi possível identificar as dúvidas que os familiares de 

crianças com necessidades especiais em saúde dependentes de tecnologia 

apresentavam no cuidado domiciliar. As dúvidas foram esboçadas a partir do início do 
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contato com a tecnologia, caminhando durante o aguardo e preparo da alta, passando 

pelas dificuldades no cuidado domiciliar e chegando às dúvidas relacionadas a 

situações de emergência. A roda de conversa favoreceu a troca de conhecimento e 

experiência entre os participantes. A estratégia foi bem aceita pelos familiares que 

destacaram positivamente os recursos utilizados na realização da roda de conversa, o 

diálogo estabelecido entre os participantes da roda de conversa e a promoção da 

segurança no cuidado promovida pela roda de conversa. Destaca-se, dessa forma, que 

esse estudo pode contribuir com os profissionais, especialmente o enfermeiro, no 

planejamento de estratégias de educação em saúde com vistas ao preparo da alta 

hospitalar de crianças com necessidades especiais de saúde, dependentes de 

tecnologia. E este preparo deverá ser realizado não somente no momento da alta 

hospitalar, mas durante toda a hospitalização. 
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INTRODUÇÃO: A criança com leucemia é uma Criança com Necessidades Especiais 

de Saúde (CRIANES) porque necessita de uma série de cuidados e acompanhamento 

contínuo devido a restrições impostas pela doença ou em decorrência do tratamento. 

Góes e Cabral (2017) definem CRIANES como é um conjunto de crianças que 

demandam cuidados especiais de saúde de natureza temporária ou permanente e 

classificam estas demandas em seis tipos de cuidados: a) desenvolvimento; b) 

medicamentosos; c) tecnológicos; d) habituais modificados; e) mistos e f) clinicamente 

complexo. O tratamento da leucemia dá-se basicamente através do uso de 

quimioterápicos, necessitando na maioria das vezes da implantação de um cateter 

venoso central na criança. No entanto, pacientes submetidos a quimioterapia, 

apresentam elevados índices de náuseas, vômitos, diarreia, mucosite e neutropenia o 

que exige uma mudança nos hábitos da vida diária quanto a alimentação, higiene 

corporal, uso contínuo de medicamentos e cuidados com dispositivos como o cateter 

venoso central. Desta forma, a criança com leucemia necessita dos seis tipos de 
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demandas de cuidados expostos acima, exigindo dos familiares habilidades para 

realização de cuidados fundamentais no dia-a-dia que, muitas vezes, eles não foram 

preparados para executá-los. Quando estes cuidados são executados 

inadequadamente no domicílio, as crianças podem apresentar uma piora no quadro 

clínico, o que pode colocá-las em risco de morte, precisando ser levadas a uma 

emergência para receberem atendimento médico e de enfermagem a fim de 

restabelecer sua saúde, necessitando, muitas vezes, permanecer internadas por vários 

dias. Nesse sentido, os familiares de crianças com leucemia precisam ser 

instrumentalizados quanto aos cuidados domiciliares a serem prestados a estas 

crianças.  

 

OBJETIVOS: Identificar, junto a familiares e enfermeiros, temas relacionados ao 

cuidado à criança com leucemia no domicílio; Elaborar uma cartilha sobre os temas 

estabelecidos pelos familiares e enfermeiros para o cuidado da criança com leucemia 

no domicílio.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa qualitativa do tipo participativa, realizada em 

um hospital de oncologia localizado no município do Rio de Janeiro/RJ. O estudo teve 

12 participantes, sendo 6 familiares de criança com leucemia e 6 enfermeiros 

assistenciais. Os participantes obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: 

familiares de crianças com leucemia em tratamento, responsáveis pelo cuidado à 

criança (somente um por criança) e enfermeiros que atuavam há mais de um ano na 

assistência direta à criança e sua família. Já os critérios de exclusão foram: familiares 

que visitavam a criança internada e enfermeiros que atuavam em função administrativa 

e que não participavam diretamente da assistência. Foram excluídos, também, 

enfermeiros diaristas, residentes e fellow. O enfermeiro diarista foi excluído da pesquisa, 

porque tem suas atividades profissionais direcionadas a funções burocráticas, ficando 

a assistência a cargo do plantonista. A exclusão dos residentes justifica-se pelo fato de 

a residência em oncologia ser multiprofissional, desta forma, em dois anos de 

residência, eles passam apenas um mês em cada clínica. Já o fellow, porque tem suas 

atividades assistenciais inferiores há um ano. A coleta de dados ocorreu nos meses de 

junho e julho de 2018, após aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa das 

instituições proponente e coparticipante e foram realizados por meio de círculos de 

discussão. O círculo de discussão é considerado uma técnica de abordagem qualitativa 

valorizada por conseguir trazer à tona as opiniões, relevâncias e valores dos 

participantes da pesquisa em relação a um determinado tema, é um encontro entre 

pessoas diretamente envolvidas em uma situação e/ou problema. Este encontro, 
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orientado por um facilitador, segue um roteiro pré-determinado, proporcionando um 

espaço seguro e protegido onde as pessoas podem abordar um determinado problema 

e construir soluções para o futuro (BOYES-WATSON; PRANIS, 2011).O 

desenvolvimento dos círculos de discussão se deu em 9 encontros com duração média 

de 60 minutos e foram divididos da seguinte forma: 3 encontros com os enfermeiros, 

sendo cada um com 2 participantes; 3 encontros com 2 familiares cada e, por último, 3 

encontros com 2 enfermeiros e 2 familiares juntos. No centro do círculo, foi colocada 

uma cesta com diferentes imagens de alimentos; medicamentos; lazer; higiene; criança 

com cateter venoso central, máscara, criança sem cabelo e imagens de possíveis 

efeitos colaterais do tratamento. Utilizou-se a seguinte questão para nortear as 

discussões nos círculos: O que vocês consideram importante que uma cartilha contenha 

para que o familiar realize os cuidados à criança com leucemia quando no domicílio? 

Estabeleceu-se uma ordem de debate (objeto da palavra), que foi através da retirada de 

uma imagem da cesta. Iniciou-se com o participante sentando a esquerda do 

pesquisador principal e, a partir daí, quem queria falar pegava uma imagem e aguardava 

sua vez, respeitando a fala de cada um dos participantes. A ordem das falas foi a mesma 

da retirada das imagens na cesta. Para escolha das imagens que compõem as cartilhas, 

foi realizada pesquisa no período de 01 de julho a 30 de novembro de 2018, através da 

página do Google Imagens (2018). Utilizou-se o recurso de pesquisa avançada, com 

filtro para “direito de uso”, utilizando a opção: sem restrição de uso ou compartilhamento 

e com os termos de busca: dieta para leucemia; dieta para neutropenia; dieta para 

constipação; dieta para náuseas e vômitos; diarreia; mucosite; imunidade baixa e 

administração de medicamento subcutânea. Não foi possível encontrar todas as 

imagens necessárias, sendo preciso recorrer a fotos tiradas e editadas pelo autor. Todas 

as discussões foram gravadas em áudio na íntegra. O conteúdo que compõe a cartilha 

foi preparado a partir do consenso das discussões nos círculos compostos por 

enfermeiros e familiares e subsidiado pela literatura científica. A pesquisa cujo CAAE 

81885817.4.0000.5282, foi aprovada pelos pareceres: 2.549.848 e 2.627.369. Os dados 

foram analisados a partir da análise de conteúdo na modalidade temático-categorial.  

 

RESULTADOS: A alimentação, a imunidade e o medicamento estimulador da medula 

óssea concentram as principais informações que os familiares gostariam que contivesse 

na cartilha para a realização do cuidado domiciliar à criança. No que se refere aos 

cuidados com a alimentação destacaram as orientações sobre os alimentos permitidos, 

higiene e formas de preparo. Com relação a imunidade da criança, falaram sobre a 

importância de se ter informações sobre o que fazer se a criança apresentar sinais de 
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baixa imunidade e quais os cuidados para administrar o medicamento estimulador da 

medula óssea.  

 

DISCUSSÃO: Assim, os familiares e enfermeiros ao trazerem a alimentação como um 

dos temas importantes a serem abordados na cartilha, apontaram a necessidade dos 

familiares serem esclarecidos sobre a relação de alimentos que a criança pode ou não 

comer. Na tentativa de sanar estas dúvidas, o Instituto Desiderata (2015) recomenda 

para a criança com câncer uma alimentação saudável, adequada e balanceada, 

composta por grãos, farinhas, legumes, verduras (folhas verdes escuras), frutas, leite, 

ovos, frango, peixes e carnes, feijão e arroz. Além disso, orienta o consumo de óleos, 

gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades e a restrição de alimentos 

industrializados e processados. No entanto, é preciso avaliar as condições clínicas da 

criança devido às reações adversas causadas pelo tratamento. Desta forma, a criança 

com leucemia, ao receber alta hospitalar, na maioria das vezes não está totalmente 

recuperada, em especial o seu sistema imunológico, necessitando permanecer com 

determinados cuidados no ambiente domiciliar, entre eles, cuidados com a dieta. Para 

tanto, recomenda-se uma dieta neutropênica (SOUSA; ESPÍRITO SANTO; PINHEIRO, 

2017). Neste sentido, o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(2015) destaca que a dieta deve ser avaliada de acordo com as condições clínicas da 

criança e as fases do tratamento. Com relação a imunidade da criança, foi indicado 

pelos enfermeiros e familiares incluir informações sobre o valor da temperatura de febre 

na criança. Ressalta-se que, a febre é definida como o aumento da temperatura axilar 

maior ou igual a 37,8ºC; na maioria das vezes relacionada à resposta de defesa do 

organismo à invasão de matéria viva (micro-organismos) ou inanimada, constituindo um 

conjunto de reações fisiológicas que envolvem, além do aumento da temperatura 

corporal, a geração de reagentes de fase aguda à ativação dos sistemas imunológicos 

e endócrinos (FALCÃO; COSTA; AMARAL, 2014). Por fim, quanto ao manejo do 

medicamento estimulador da medula óssea, apontaram como conteúdos fundamentais 

a descrição da técnica de aplicação do granulokine® e a conversão de miligrama para 

mililitro. O granulokine® pode ser administrado em uma injeção subcutânea diária A 

primeira dose de granulokine® não deve ser administrada antes de 24 horas após a 

quimioterapia citotóxica e a administração diária de granulokine® deve continuar até 

que o Nadir neutrofílico esperado tenha passado, geralmente 14 dias, e a contagem dos 

neutrófilos tenha retornado a valores normais. Para tanto, é preciso conservá-lo a uma 

temperatura entre 2ºC e 8ºC (ROCHE, 2013). Já para conversão de miligrama em 

mililitro, a maioria dos cálculos de medicamentos pode ser resolvida pela regra de três 

simples (COREN-SP, 2017). Desta forma, a cartilha traz uma tabela onde é possível 
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perceber de forma clara e rápida a conversão de miligrama do granulokine® para mililitro 

na seringa, de modo que cada décimo da seringa de 1 ml equivale a 30 mg do 

medicamento. Portanto, esta tabela minimizará as dúvidas dos familiares, uma vez que 

todas as doses de granulokine® administradas em crianças estão compreendidas nela.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a construção de um material educativo com 

a colaboração dos familiares de crianças com leucemia e dos enfermeiros assistenciais 

poderá sanar as dúvidas dos familiares de criança com leucemia, uma vez que permitirá 

aos enfermeiros orientá-los durante a internação de sua criança a partir deste 

instrumento educativo, servindo posteriormente como um guia para o desenvolvimento 

dos cuidados de sua criança no domicílio. 
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INTRODUÇÃO: A residência constitui-se de um ensino de pós-graduação lato sensu, 

que abrange as profissões da área da saúde sobre a forma de Curso de Especialização, 

contém uma carga horária de 60 (sessenta) horas semanas, sendo dividida em 40% 

prática e 20% teórica. Os residentes ficam sobre a orientação de profissionais que estão 

inseridos no cenário da prática, favorecendo a imersão e conhecimento (BRASIL, 2007). 

A residência em enfermagem dentro de um serviço de referência para crianças com 

condições crônicas complexas, possibilita uma vivência enriquecedora sobre os mais 

variados tipos de doenças e síndromes. Sendo assim foi escolhido relatar a experiência 

dos residentes em enfermagem pediátrica relacionado ao cuidado de uma criança 

gemelar com diagnóstico de Tetralogia de Fallot para o presente estudo. As cardiopatias 

congênitas (CC) são determinadas por anormalidades estruturais e funcionais do 

sistema cardiovascular. Essas anormalidades congênitas caracterizam-se em uma 
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importante causa de mortalidade no primeiro ano de vida que pode chegar de 2 a 3% 

entre as mortes neonatais. Os defeitos cardíacos congênitos, na América Latina, são a 

segunda maior causa de morte em crianças menores de um ano, tornando-se um 

importante problema de saúde pública. No Brasil, as cardiopatias têm uma prevalência 

de 6/1000 crianças nascidas vivas e nos últimos 15 anos esses dados vêm aumentando 

para 9/1000 crianças nascidas vivas. Por volta de 70% dos pacientes com cardiopatias 

graves não chegarão aos 18 anos de idade. Essas doenças que afetam o sistema 

cardiovascular estão entre as principais causas de óbitos no mundo atingindo 

aproximadamente 30% (CAPPELLESSO; AGUIAR, 2017). As cardiopatias congênitas 

são identificadas como acianóticas e cianóticas, no qual as cianóticas são referentes ao 

maior potencial de gravidade. Esse tipo de cardiopatia ocasiona redução da 

concentração de hemoglobina no sangue arterial. E a mais comum é a tetralogia de 

Fallot (T4F), significando 10% de todas as cardiopatias (BELO; OSELAME; NEVES, 

2016). A tetralogia de Fallot representa-se por uma tétrade, ou seja, um conjunto de 04 

(quatro) má formações, que seriam: comunicação interventricular (CIV), estenose 

pulmonar, hipertrofia de ventrículo direito e dextroposição da aorta, cujas manifestações 

clínicas variam segundo o grau de obstrução da via de saída do ventrículo direto e 

tamanho da comunicação interventricular, assim como das resistências pulmonar e 

sistêmica ao fluxo. O tratamento oferecido ao portador da doença está relacionado às 

particularidades clínicas e morfológicas da cardiopatia, no qual encontra-se variadas 

possibilidades de conduta, que vão desde um acompanhamento clínico-medicamentoso 

até a necessidade de abordagem cirúrgica, separando-se em paliativo ou definitivo. A 

técnica cirúrgica paliativa conhecida como shunt de Blalock-Taussig tem por finalidade, 

proporcionar aumento do fluxo sanguíneo pulmonar pela união entre as artérias 

subclávia e pulmonar. Já a definitiva ou correção total, se embasa no fechamento da 

CIV e na correção da obstrução da via de saída do ventrículo direito por meio da 

eliminação das estenoses existentes e ampliação do tronco pulmonar (COSTA, et al., 

2016).  

 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por residentes de enfermagem pediátrica 

ao cuidado de uma criança gemelar com diagnóstico de Tetralogia de Fallot, durante 

uma internação prolongada em uma instituição de referência pediátrica até sua 

desospitalização e acompanhamento domiciliar pelo programa PADI.  

 

METODOLOGIA: Caracteriza-se como pesquisa de Relato de Experiência, ou seja, 

descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante 

a alguma área de atuação. Este estudo foi realizado em um Hospital Federal de 
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referência para o tratamento de crianças com doenças crônicas complexas, localizado 

no município do Rio de Janeiro, mais especificamente em uma unidade pediátrica de 

cuidados semi-intensivos. Os dados apresentados nessa pesquisa foram produzidos a 

partir dos cuidados diretos dos residentes ao paciente e sua família em seu campo 

prático que ocorriam três dias por semana e na visita domiciliar que ocorreu 1 mês após 

a sua desospitalização junto com o programa do PADI que funciona na referida 

instituição. Os residentes tiveram de forma intercalada dentro do cenário da prática onde 

estava o paciente, aproximadamente 4 meses acompanhando o caso apresentado. 

Através dos diálogos com a mãe da criança, a cuidadora principal, foi possível 

estabelecer um forte vínculo entre ela com os referidos residentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Hospitalizada desde o nascimento, essa criança foi um 

desafio para toda equipe de saúde que desenvolveram seus cuidados. Desde o 

diagnóstico, manuseio, tratamentos, pós-cirurgias e a desospitalização. Visto que é uma 

enfermidade congênita, que requer cuidados específicos e que atribui aos seus 

portadores condições crônicas complexas, foram necessários profissionais 

especialistas para desenvolver o planejamento terapêutico de cuidado visando o 

indivíduo, a família, a comunidade e o meio onde está inserido. A lactente do sexo 

feminino, gemelar II, nasceu prematura pois no decorrer do trabalho de parto com o 

nascimento da gemelar I por via vaginal houve o descolamento de placenta sendo 

necessária cesárea de urgência para a gemelar II. Sem diagnóstico pré-natal de 

cardiopatia foi realizado Ecocardiograma nessa lactente devido a episódio de queda de 

saturação com bradicardia, sendo diagnosticado Tetralogia de Fallot. Durante 08 meses 

de sua vida, essa lactente foi submetida a varias intervenções, como a cirurgia de 

Blalock Taussig e ligamento do canal arterial, cirurgia de Gastrostomia com 

fundoplicatura e, em consequência de crises cianóticas frequentes associadas a 

obstrução do Blalock precisou ser submetida a correção da Tetralogia de Fallot 

necessitando ficar mais alguns meses internada em razão da recuperação da cirurgia 

de correção e complicações na ferida pós-operatória. Após sua recuperação esta foi 

desospitalizada graças ao funcionamento do PADI da instituição, foi para residência com 

dependência de oxigenoterapia ofertado por cateter nasal de O2, alimentando-se por 

dispositivo de gastrostomia e recebendo medicações pela mesma. De acordo com Filho 

e Vachod (2013), o PADI é uma proposta de assistência pediátrica multidisciplinar em 

domicílio, devidamente organizada para detectar, valorizar, escalonar e intervir, em 

plena sintonia com as necessidades e possibilidades do binômio paciente/família, tendo 

como principal foco a humanização da atenção por meio da desospitalização de 

pacientes crônicos e pela promoção de intervenções terapêuticas no ambiente 
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domiciliar. Foi implantado com a proposta de prestar Assistência Domiciliar 

Multiprofissional às crianças e aos adolescentes com doenças crônicas, portadoras de 

ostomias diversas e dispositivos tecnológicos indispensáveis à sobrevivência. Este tem 

parâmetros principais, como: promoção da alta hospitalar e de atenção integral à criança 

e à família; humanização; reinserção social; orientação aos familiares e à comunidade 

acerca das noções básicas de saúde; orientação de atividades adequadas à boa 

evolução específica dos pacientes; promoção de uma maior participação da família no 

ato de cuidar; adoção de medidas de prevenção para evitar internações hospitalares; 

diminuição do risco de infecções e diminuição do custo do tratamento (FILHO; 

VACHOD, 2013). Segundo Viana, et al. (2018), a alta precisa ser elaborada como um 

processo que inclua o planejamento e o preparo das famílias, a ser iniciado desde a 

admissão da criança e durante toda a internação, as demandas de cuidados para a 

manutenção da vida da criança no domicílio, que foram problematizadas durante esse 

período junto com os familiares. De outra forma, não haverá espaço para um preparo 

adequado dos familiares no decorrer da hospitalização, o que afetará a segurança e a 

qualidade do cuidado no retorno para casa. Haja vista o fortalecimento da autonomia 

dos familiares de crianças dependente de tecnologia, a enfermagem é definitiva no 

processo de hospitalização, podendo colaborar no desenvolvimento de habilidades e 

saberes no cuidado em casa, sendo esses profissionais fundamentais no processo de 

transferência do ambiente hospitalar para o domiciliar (VIANA, et al., 2018). Assim 

vemos que devido a abordagem cirúrgica e com a colocação dos dispositivos 

tecnológicos, como a gastrostomia como via única para nutrição dessa criança, foi 

possível notar que ao longo de toda internação, se fez necessário o acolhimento dessa 

família para identificação do cuidador principal, identificar uma rede de apoio, visando 

uma assistência de qualidade, tanto para criança quanto sua família, nesse momento 

de hospitalização e treinamento familiar para a vida cotidiana da criança com doença 

crônica complexa visando a desospitalização assim que possível, principalmente pelo 

fato dessa família ter uma outra irmã em casa que também necessitava da presença e 

dos cuidados e, também, visando a formação de vínculo entre as irmãs. O tratamento 

implementado pela equipe de enfermagem visava oferecer, além do apoio integral, os 

ensinamentos e treinamento necessários desde o simples ato de dar banho, colo, 

manuseio dessa criança até a realização dos cuidados com a administração de dieta 

pela gastrostomia, uso do cateter de O2 continuo. O enfermeiro necessita se tornar ativo 

entre o espaço da hospitalização e alta, auxiliando a preparação dessa família e 

coordernando os papéis dos demais profissionais (GOÉS; CABRAL, 2017). A paciente 

recebeu alta hospitalar, mantendo acompanhamento ambulatorial na própria instituição 

e também com as visitas domiciliares que ocorrem de forma regular.  



115 
 

 

CONCLUSÃO: Após o exposto, consideramos que tais experiências dentro do programa 

de residência pediátrica são de extremo valor, pois, possibilitam uma formação 

diferenciada na pediatria. Contribui com o aprimoramento da prática assistencial, não 

ficando restrito somente ao cuidado clínico, forma também profissional com capacidade 

para o olhar humanizado, que compreendam a importância da formação de vínculo 

familiar para o cuidado integral da criança e sua família, sendo capaz de desenvolver a 

capacidade do diálogo e escuta. A experiência dos residentes para fora da assistência 

hospitalar, vivenciando o trabalho árduo realizado por uma equipe multidisciplinar para 

que fosse possível a desospitalização de uma criança, contribui de forma direta para 

que os residentes sejam capazes de refletir sobre a qualidade de vida dessas crianças, 

terem um olhar diferenciado para os prognósticos de doenças graves e, principalmente, 

para a valorização de um SUS que funciona e que vale a pena ser mantido. Foi possível 

uma vivencia na prática da evolução e o bem estar da criança vivendo no seio familiar. 

Ressalta-se também que, os cuidados dispensados à criança complexa gera grandes 

desafios para o cuidador, inclusive para os profissionais de saúde. Entretanto, estes 

desafios devem ser superados dia a dia, por meio do aprendizado e adaptação de 

práticas e saberes que antes eram desconhecidos, mas que se tornaram necessários, 

e também pelo compartilhamento de experiências entre familiares e profissionais, 

possibilitando o compartilhamento de sentimentos de medo e incerteza. Importante 

também destacar a importância da equipe multiprofissional no processo de assistência, 

objetivando-se sempre o suporte e o cuidado integral da criança e sua família, 

considerando o meio onde está inserido. Apesar dos desafios, é possível construir o 

processo de forma conjunta, utilizando ações de saúde que intervenham no ambiente e 

na vida dos usuários, e proporcionar conforto à esta população de características tão 

singulares, e necessidades de saúde diferenciadas. 
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INTRODUÇÃO: Os avanços do conhecimento cientifico e tecnológico na área de 

pediatria contribuíram para uma mudança no cenário epidemiológico, um aumento da 

sobrevida de crianças com doenças de alto nível de complexidade, que necessitam de 

um alto grau de cuidados ao longo da vida. Constituem um grupo emergente que 

demandam atenção e cuidados de formas de saberes até então desconhecidos pelo 

senso comum. SILVEIRA, 2013. As condições crônicas complexas (CCC) de saúde na 

infância e adolescência incluem doenças multi-sistêmicas, congênitas e adquiridas, 

sendo uma condição irreversível e representa um alto custo social para os pacientes e 

suas famílias. MOURA, 2017. São crianças marcadas por limitações físicas, com 

funções comprometidas e que precisam de suportes tecnológicos, crianças que 

possuem corpos ligados a máquinas garantindo sua viabilidade, que dependem de 

monitoramento da fragilidade física, possibilitando uma estabilidade sempre em alerta. 

MOREIRA, 2017. Alguns casos com condições crônicas como paralisia cerebral ou 

outras desordens neuromusculares podem apresentar problemas para se alimentar via 

oral e necessitar de uma gastrostomia (GTT) para assegurar o recebimento adequado 

de aporte. CRUZ, 2012. A GTT é um orifício criado na parede do estômago por método 

cirúrgico, dentro do qual um cateter é colocado para que as formulas enterais sejam 

infudidas diretamente no estômago e podem ser temporárias ou não. Os cuidados 

específicos continuam até mesmo no momento pós-alta hospitalar e para que isso seja 

garantido é fundamental que os profissionais de saúde atentem para as necessidades 
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e saberes dos familiares e cuidadores a fim de garantir a continuidade nos cuidados 

desenvolvidos no ambiente domiciliar. SILVEIRA, 2012. A assistência domiciliar é um 

método na área de reabilitação e promoção da saúde, que visa qualidade e excelência 

das ações, é uma estratégia que busca a reversão do modelo hospitalocêntrico para 

pacientes com condições crônicas. MARIANI, 2016. A saída do hospital depende além 

da estabilização do quadro clínico mas de adaptações físicas, relacionados a estrutura 

da residência familiar, e alcança uma mudança no campo relacional, onde estão as 

expectativas, os investimentos, os diálogos e significados para essa família. CASTRO, 

2018. Por isso, os cuidadores necessitam de orientação e informação sobre os cuidados 

a serem realizados em domicilio já no ambiente hospitalar, o que proporciona segurança 

e ferramentas importantes. A desospitalização precisa ser cuidadosa e demanda uma 

organização interna da equipe de atenção domiciliar, para construir a adaptação de 

todos os membros da família e garantir a segurança e suporte necessários. FLORIANI, 

2010.  

 

OBJETIVOS: Compreender e identificar os desafios da criança e adolescente 

gastrostomizado com CCC na perspectiva do profissional de enfermagem de uma 

equipe de assistência domiciliar.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo transversal com abordagem qualitativa. O 

estudo qualitativo foi escolhido pois aborda o universo dos significados, dos motivos e 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. MINAYO,2016. A pesquisa foi 

realizada no Instituto Fernandes Figueira (IFF) localizado no estado do Rio de Janeiro, 

que é uma unidade de assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O ponto de concentração da pesquisa foi no 

Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar (PADI) da área de atenção à criança 

clínica e ao adolescente. A coleta de dados foi realizada entre os meses de junho e julho 

de 2019 no próprio Instituto com entrevista semiestruturada com os 3 profissionais de 

enfermagem do programa, denominados P1,P2 e P3. O conteúdo das perguntas buscou 

conhecer as orientações próprias do profissional de enfermagem e possíveis 

dificuldades identificadas por eles sobre os cuidados e manejo da gastrostomia pelos 

cuidadores familiares. A realização das entrevistas foi vinculada à apresentação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos profissionais, 

todos os participantes tiveram sua autonomia respeitada, garantia de sigilo dos 

registros, bem como o anonimato e confidencialidade dos dados. A pesquisa seguiu as 

determinações propostas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi 

aprovada pelo Comitê de ética da instituição (CAAE: 12687319.0.0000.5269). As 
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entrevistas foram gravadas em áudio mp3 e depois transcritas na íntegra para serem 

analisadas. A análise dos dados foi realizada seguindo as três fases da análise temática, 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

 

RESULTADOS: Com a análise dos dados surgiram cinco temáticas, que demonstraram 

diferentes momentos no cuidado com a gastrostomia desde a hospitalização até o 

cuidado em domicilio. O papel do cuidador sobre a figura materna: a mãe da criança 

com CCC apareceu na fala de todos os profissionais com a responsabilidade do 

cuidado, até mesmo na substituição do termo cuidador por mãe: “...com a mãe ou o 

principal cuidador, que geralmente é a mãe” (P3), “a mãe, no caso o cuidador, a gente 

fala a mãe porque normalmente a mãe que é o cuidador” (P1). A capacitação sobre os 

cuidados com gastrostomia no processo de desospitalização: os profissionais 

destacaram a forma que a capacitação deve ser feita, a partir do conhecimento e 

interesse do cuidador, visto que esse aprendizado é iniciado antes da realização da 

gastrostomia, pois por diversas vezes essas crianças passam por mais de uma 

enfermaria até chegar na alta hospitalar: “Toda vez que eu tento orientar eu parto do 

princípio de problematizar junto com ele”; “primeiro eu pergunto se ela já sabe, porque 

alguma enfermeira já ensinou na enfermaria...e aí eu peço pra ela fazer, e a partir dali 

é que eu vejo se tem alguma questão, falha ou dificuldade... acho melhor do que eu 

colocar o meu jeito” (P3). Os profissionais procuram construir o cuidado compartilhado 

desde a hospitalização, a fim de garantir a segurança do cuidador na hora de executar 

o cuidado e dessa forma contribui também na construção do vínculo da família com a 

equipe. Orientações sobre gastrostomia: as orientações realizadas foram as mesmas 

entre os profissionais: os cuidados com a pele, como higienizar, manter o local seco e 

protegido, como limpar o extensor, os cuidados com os utensílios utilizados na 

gastrostomia e como colocar o button caso ele saia: “primeiro passo: ela tem que saber 

como passar esse dispositivo, porque caso saia em casa ela consiga passar”; “a questão 

de limpar, sempre deixar sequinho o óstio da GTT”; “ tem criança que é muito agitada... 

a gente orienta a usar uma faixinha no local...ou então, um exemplo, botar a roupa pra 

dentro ... sempre tampadinho, a gente orienta pra não acontecer isso, a saída do button” 

(P1); “lavar com água e sabão, secar, não deixar aquele meio úmido”; “ fazer a dieta, eu 

sempre falo isso, com a criança sentada, por conta do risco de broncoaspiração” (P3). 

As dúvidas dos cuidadores dos pacientes gastrostomizados no domicílio: Após a alta 

hospitalar, a ida para casa é cheia de alegrias e de desafios pois é a hora de colocar 

em prática todas as orientações recebidas e esses cuidadores contam com o suporte 

da equipe do PADI. As dúvidas mais recorrentes apontadas pela enfermagem são na 

manipulação da dieta, no tratamento do granuloma, no uso da faixa para proteção do 
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button e na lavagem da sonda após a medicação e dieta: “eu acho que não é nem 

dúvida, é esquecimento, ..., de passar a água pra poder lavar, nem todas fazem, 

algumas esquecem”; “e de proteger também, de usar a faixinha, tem muita mãe que 

sabe que tem que usar” (P1); “elas tem dúvida na preparação da dieta, a gente inclusive 

pegou uma mãe que falava muito que a criança estava com diarreia .. a gente sentou e 

fomos perguntar sobre a dieta que a nutricionista tinha passado... aí ela: ah! isso aqui 

eu não conheço” (P2); “quando tem granuloma: acho que a dificuldade que elas tem de 

ver porque o granuloma ele é difícil, uma vez que ele surge.., porque o tratamento 

demora”; “de usar a faixa, as mães tem muita dificuldade, porque dizem que vai ficar 

abafado, ou porque a criança vai sentir calor” (P3). Rede de apoio no cuidado: o suporte 

no cuidado domiciliar não se restringe apenas a equipe médica e enfermeiro, mas a uma 

equipe multidisciplinar que juntos constroem uma terapêutica única para cada criança 

acompanhada, com a troca de saber de cada área: “Sobre o cuidado, a gente pede 

ajuda ao ambulatório de estomaterapia, pois a gente tem uma parceria” (P2); “sobre a 

dieta que ela já sai daqui orientada pela nutricionista, quais tipos de alimentos que elas 

podem utilizar”; “e quando as mães trazem dúvidas em relação aos alimentos, a gente 

traz pra nutricionista” (P1).  

 

DISCUSSÃO: Os profissionais de enfermagem do PADI destacaram o papel do cuidador 

na figura materna, desde o cuidado na hospitalização até o ambiente domiciliar. A 

literatura mostra que em unidades pediátricas as mães sempre aparecem no papel do 

cuidador, realizam um papel técnico que é propício para o momento da 

desospitalização, mas que ao mesmo tempo parece funcional para a organização do 

trabalho. Isso causa uma sobrecarga materna, ao exercer atividades técnicas 

complexas e tarefas afetivas de maternagem. MARTINS, 2018. A maneira que esse 

cuidador é capacitado para o cuidado da criança com CCC é fundamental no sucesso 

de desospitalização, orientações essas feitas em diversos momentos, mas que 

conversam entre si e contribuem para a segurança dessa mãe. A literatura mostra 

cuidadores relatarem possuir muitas dúvidas no processo de preparo para a 

desospitalização, se sentiam inseguros com medo de machucar seus filhos, mas 

ressaltaram a sensação de apoio da equipe, pois realizaram a prática muitas vezes 

assim como observaram outras mães na enfermaria também fazendo. ESTEVES, 2015. 

As orientações sobre o cuidado com a gastrostomia são os mesmos mostrados na 

literatura, cuidados diários com a pele, manipulação de dieta e medicamento e 

recolocação da sonda/button na saída acidental. LIMA, 2018. No domicilio, o dia a dia 

com a execução do saber técnico pode trazer dúvidas, a possibilidade de ocorrer alguma 

intercorrência gera medo. A literatura mostra que granuloma é uma complicação comum 
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nos cuidados com gastrostomia, assim como a saída acidental do button RODRIGUES, 

2017. Quanto à dieta administrada, não foram encontrados estudos abordando a 

temática.É importante ressaltar que os pacientes do PADI fazem dieta artesanal pela 

GTT, pelo seu baixo custo e melhor acesso para as famílias. A utilização da dieta 

artesanal de forma a atingir as necessidades nutricionais e energéticas do paciente em 

domicilio é garantida com o auxílio do nutricionista, que deve compor a equipe 

multidisciplinar de apoio a essa criança, conforme foi observado na fala dos 

profissionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que é importante a capacitação continuada da 

família, fortalecendo a segurança do cuidador na prática técnica do cuidado com seu 

filho(a) e o vínculo com a equipe de saúde como rede de apoio, equipe esta que deve 

ser composta por diferentes áreas de atuação, além das citadas nesse estudo. A 

corresponsabilidade do cuidado em domicilio contribui para diminuir os medos e dúvidas 

que podem surgir.  
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INTRODUÇÃO: Hoje, os avanços tecnológicos garantem a vida de crianças com 

necessidades especiais de saúde, doenças crônicas ou incuráveis, que antes morriam. 

Desde 1998, nos Estados Unidos, essas crianças vêm sendo denominadas como 

children with special health care needs (CSHCN)1, crianças com estágio de saúde frágil 

e dependência de cuidados de saúde contínuos para a sua sobrevivência, o que lhes 

garantiu direitos sociais e de saúde, acesso aos serviços de saúde e aumento em sua 

visibilidade2. No Brasil, elas foram denominadas Crianças com Necessidades Especiais 

de Saúde (CRIANES)3, tendo como agravante à fragilidade clínica e dois importantes 

complicadores: a vulnerabilidade social e a ausência de políticas públicas específicas 

direcionadas para esse grupo populacional4. Neste sentido, a atenção às crianças com 

necessidades especiais de saúde carece de estudos que leve em consideração as 

especificidades dos cuidados a serem realizados, considerando a diversidade de 

situações que acometem as crianças com essas características. Nos estudos brasileiros 

sobre CRIANES, segundo as demandas de cuidado, elas são classificadas em seis 

tipos: O primeiro, de desenvolvimento, inclui aquelas com disfunção neuromotora 

muscular, limitações funcionais e incapacitantes, em estimulação de desenvolvimento e 

funcional. O segundo tipo, são as crianças com demandas de cuidados tecnológicos, 

que necessitam do uso de dispositivos mantenedores da vida, como gastrostomia, 

traqueostomia, colostomia, etc. O terceiro tipo, de cuidados medicamentosos, está as 
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que fazem uso contínuo de fármacos, tais como cardiotônicos, anticonvulsivantes, etc. 

No quarto tipo, de cuidados habituais modificados, a criança precisa de tecnologias 

adaptativas nos cuidados cotidianos e nas atividades de vida diária para locomover-se, 

alimentar-se, arrumar-se, no uso do toalete, etc. No penúltimo, de cuidados mistos, há 

uma combinação de uma ou mais demandas, excluindo-se a tecnológica. No último, de 

demandas de cuidados clinicamente complexos, há uma combinação de todas as 

anteriores incluindo o manejo de tecnologias de suporte de vida5. Dos seis tipos de 

demandas de cuidados, as CRIANES com gastrostomia, foco deste estudo, são aquelas 

que apresentam demandas de cuidados tecnológicos, condições crônicas, estado de 

saúde frágil, estomas e muitas vezes podem apresentar também demanda de cuidados 

mistos e clinicamente complexos. São cuidados que exigem que a enfermagem prepare 

o familiar para cuidar desta criança nos mais diversos contextos6. As crianças com 

gastrostomia recebem de seus familiares, no domicílio, cuidados de manutenção da 

vida. Entretanto, para a Enfermagem preparar os familiares para o cuidado domiciliar de 

modo horizontalizado, é necessário conhecer suas práticas de cuidados. Nesse sentido, 

estudar o cuidado de familiares de CRIANES com gastrostomia no domicílio, foco desse 

estudo, é relevante para os profissionais de enfermagem, pois através do resultado 

deste poderão ter maior conhecimento sobre o cuidado realizado fora do contexto 

hospitalar e dessa forma poderão ajudá-los no preparo para o cuidado domiciliar, para 

que estes possam seja realizada de maneira segura.  

 

OBJETIVO: para aprofundar o conhecimento sobre a temática em tela, derivou-se como 

objetivo identificar na literatura científica o cuidado familial de crianças com gastrostomia 

no domicílio.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: trata este estudo de uma revisão bibliográfico, que foi 

realizado entre os meses de fevereiro e março de 2019. Para alcançar os objetivos A 

pergunta de pesquisa foi formulada de acordo com o acrônimo PCC, onde a população 

(P) se constitui dos familiares, o contexto (C) refere-se ao ambiente domiciliar e o 

conceito (C) é a gastrostomia. A pergunta de pesquisa enunciada foi: “Como a família 

cuida das crianças com gastrostomia no domicílio?”. A partir dessa pergunta, foi 

montada a estratégia de busca. A estratégia de identificação e seleção dos estudos foi 

a busca de publicações indexadas nas bases de dados: Medline, Lilacs, IBECS, BDENF 

e BINACIS, utilizando os seguintes descritores: Família, Gastrostomia e Domicílio e 

seus respectivos sinônimos: famílias, familiar, familiares, parentes, mãe, mães, 

habitação, habitações, domicílios, moradia, moradias, casa e casas, que foram 

conjugados através do operador boleano “OR”. O resultado desta busca evidenciou a 
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existência de 46 estudos. Para melhor organização dos dados, estes foram salvos em 

pastas identificadas com o nome das bases de dados. Os trabalhos selecionados para 

inclusão no estudo atenderam aos seguintes critérios: serem artigos, com textos 

completos e nos idiomas português, inglês ou espanhol, sendo nesta etapa 

selecionados 17 artigos. Após a leitura na íntegra dos artigos, procedeu-se a seleção e 

exclusão daqueles que estavam indexados em mais de uma base de dados. Ao final, 

08 artigos foram selecionados para compor o corpo de análise deste estudo.  

 

RESULTADOS: os resultados obtidos a partir da análise dos artigos selecionados 

possibilitaram evidenciar os seguintes temas: dúvidas dos familiares de CRIANES 

quanto aos cuidados domiciliares relacionados aos dispositivos tecnológicos; 

internações em uma população de programa complexo de atenção; o perfil e as práticas 

relativas à higiene corporal de criança com encefalopatia no domicílio; redes de apoio 

social no cuidado à criança e ao adolescente gastrostomizado; trabalho de uma equipe 

de nutrição enteral para pessoas com gastrostomia no domicílio; a importância e os 

cuidados de alta especialidade de enfermagem na condição de Guillain-Barré; o grau 

de satisfação dos cuidadores de crianças com gastrostomia através do questionário 

SAGA-8. Estes temas se constituem no foco de discussão para melhor compreensão 

sobre o cuidado familial às crianças com gastrostomia no domicílio e aprofundamento 

do conhecimento da enfermagem em relação às adequadas orientações para um plano 

de alta.  

 

DISCUSSÃO: Os resultados produzidos neste estudo mostraram que, inicialmente, a 

atenção à criança com demanda de cuidado tecnológico era visto como algo difícil e que 

de certa forma causava pavor. Com o decorrer do tempo a realização deste cuidado 

tomou configuração de traquilidade. Esses dados corroboram com a pesquisa que 

apontou que o cuidado realizado pelos cuidadores de CRIANES é delimitado por 

tentativas sujeitas a erros e acertos, sendo o cuidado da criança dependente de 

tecnologia permeado por dúvidas, inseguranças e medos7. O desconhecimento acerca 

da condição do seu filho é um fator gerador de estresse por parte das mães. Esse 

problema se perpetua à medida que se configura o atendimento não dialogado, em 

virtude da carência de uma orientação profissional que implique escuta e diálogo8. 

Destaque-se a importância do profissional de saúde, em especial o enfermeiro, como 

agente educador, tendo a função de orientar os familiares quanto ao cuidado para que 

aprendam a manejar a tecnologia incorporada ao corpo de seus filhos, além de contribuir 

na superação de momentos estressores9. Assim, o familiar cuidador deve merecer 

atenção especial, no sentido de que sejam sanadas as suas dificuldades, em grande 
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parte, relacionadas com a prestação de cuidados10. Entretanto, o modelo pedagógico 

a ser utilizado na transmissão das informações, deve ser criteriosamente selecionado 

para favorecer a internacionalização de saberes sobre como fazer o cuidado com 

segurança11. Pode-se citar como exemplo o resultado de um dos estudo analisado 

sobre os cuidados com o banho de crianças encefalopatas em uso de gastrostomia que 

reforça a necessidade de um cuidado adicional com a sonda durante o banho, no 

sentido de evitar a tração excessiva, acarretando, desta maneira, o alargamento do 

estoma gástrico, o que provocaria extravasamento do conteúdo alimentar, possibilitando 

lesões à pele periestomal. Outros artigos analisados, referentes à crianças e 

adolescentes com gastrostomia, identificaram um significativo aumento de peso e 

adequada nutrição, trazendo melhorias tanto na saúde quanto no desenvolvimento 

dessas crianças, além de visitas menos frequentes aos médicos e aumento da 

qualidade de vida. Na maioria das vezes, notou-se que a mãe é a principal cuidadora, e 

que os parentes oferecem pouca ajuda, acreditando que cuidar não faz parte de seu 

papel. Esse fato pode culminar na sobrecarga da família nuclear, causando isolamento 

dos membros familiares do convívio social, principalmente da figura materna. É preciso 

buscar ajuda fora do contexto familiar. As crianças com demandas de cuidados 

contínuos clinicamente complexos deve envolver os familiares cuidadores na prestação 

de cuidados que atendam às necessidades de alimentação, conforto, segurança e bem-

estar. Entre esses cuidados, destacam-se o manejo de dispositivos tecnológicos, a 

gastrostomia e a alimentação. Todos são cuidados fundamentais de enfermagem 

pediátrica para a manutenção da vida das crianças, no cenário domiciliar5. Ainda neste 

sentido, algumas mães relataram que não trabalham ou abandonaram a profissão para 

dedicarem-se exclusivamente aos filhos. Assim, o familiar cuidador deve merecer 

atenção especial dos profissionais de sáude no atendimento às suas necessidades 

cognitivas, em relação à prestação de cuidados11.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os estudos apontaram que o uso de um dispositivo 

tecnológico traz melhoras à saúde da criança, porém é um processo difícil de ser aceito 

inicialmente, seja no momento de decidir se vai colocar ou não o dispositivo, seja pela 

mudança no dia a dia da família. Com informação e educação adequadas é possível 

reduzir os riscos de consulta ou reinserção hospitalar, como infecções pela 

gastrostomia, e uma questão importante a considerar é o seu plano de alta. Que no 

momento da transição do hospital para casa, as famílias possam se empoderar quanto 

aos cuidados da gastrostomia de seus filhos, através de uma educação crítica-reflexiva, 

de modo a desenvolver um cuidado domiciliar seguro, livre de danos. Existem poucos 

estudos que abordam as práticas de cuidado familial e domiciliar a criança com 
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gastrostomia. Nessa perspectiva, faz-se necessário aumentar a visibilidade dessa 

população que carece de atenção, por meio da ampliação e aprofundamento de estudos 

desta natureza.  
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INTRODUÇÃO: O processo de hospitalização pediátrica é uma experiência estressante 

e traumática, podendo determinar distúrbios comportamentais diversos na criança, que 

vão da agressividade à apatia, que se não for adequadamente tratada, deixará marcas 

em sua saúde mental¹. O brinquedo terapêutico (BT) estruturado possibilita à criança 

aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas à sua idade. É uma técnica não 

diretiva, que deve ser usada sempre que houver dificuldade em compreender ou lidar 

com a experiência. O BT tem também a função de auxiliar no preparo da criança para 

procedimentos terapêuticos, a fim de fornecer a compreensão do tratamento e 

esclarecer os conceitos errôneos². Contrapondo o BT, existe o brincar terapia, que 

também é um método lúdico, divertido e não diretivo, que proporciona ao profissional 

autonomia e controle no processo de cuidar e à criança, liberdade de expressar seus 

sentimentos e vontades³. Considerando que o cuidado de enfermagem deve garantir a 

atenção integral à criança, entende-se que é preciso incluir o brincar na assistência, seja 

na orientação aos pais e cuidadores sobre sua importância na vida da criança, visando 
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à promoção do desenvolvimento infantil, seja na utilização pelo enfermeiro na atenção 

direta à criança, visando os fins terapêuticos que proporciona4. O uso do brincar pela 

enfermeira tem sido apontado, ao redor do mundo, como uma estratégia capaz de 

mediar a relação enfermeira-criança e família, preparar a criança para os 

procedimentos, principalmente os invasivos, diminuir a dor e promover meios para que 

ela desenvolva adaptação efetiva às diversas circunstâncias que a hospitalização lhe 

impõe, melhorando o enfrentamento frente à hospitalização5.  

 

OBJETIVO: Relatar a utilização da brincadeira durante a assistência de enfermagem 

em uma enfermaria pediátrica de um hospital infantil. Contribuição: desenvolver um 

material orientador que auxilie os profissionais responsáveis pela gestão do cuidado a 

implementar o processo da brincadeira no cotidiano de atendimento à criança 

hospitalizada, de forma a contribuir para uma assistência de enfermagem humanizada 

e em concordância com os princípios éticos e legais que estabelecem o processo de 

enfermagem.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo relato 

de experiência, desenvolvido durante as atividades acadêmicas práticas, realizado em 

um hospital municipal infantil, localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro/ RJ, em 

abril de 2018.  

 

RESULTADOS: Na primeira semana de ensino clínico em um hospital público 

pediátrico, cujo local de desempenho de atividades foi na enfermaria pediátrica, a 

implantação da assistência ocorreu de forma complicada, pois, as crianças da ala 

hospitalar não estavam colaborativas. A realização dos cuidados, na semana referida, 

foi difícil, pois, os pais não foram colaborativos e os pequenos não eram solícitos. Os 

pais são os principais auxiliadores do profissional enfermeiro, porém, muitos negaram 

que houvesse manipulação da criança para o exame físico, outros, relataram que tal 

prática não era necessária, já que a criança não estava colaborativa e alguns alegaram 

culpa pela negação, pois o relato de castigo para aqueles que não se comportavam era 

“vou chamar a moça do jaleco branco pra te dar uma injeção”. Todo o processo, do 

início ao fim, mostrou que, trabalhar com crianças precisava de mais do que 

organização, sendo, portanto, necessário pensar nas possibilidades de melhoria no 

cuidado, de forma a, colocar a criança como centro e, também, inserir o acompanhante 

como mais do que um moderador e sim como meio de acesso. Como mecanismo de 

acesso definiu-se a brincadeira, sendo necessário buscar estratégias de implementação 

da mesma, através de literatura. Para a realização, foi organizada a atividade de acordo 
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com alguns materiais lidos, como relatos de atividades com desenhos e lápis de cor e 

até relatos que trouxessem a brincadeira, propriamente dita, para a assistência, porém, 

nenhum trabalho apresentou a experiência a finco, de forma que fosse possível 

entender como o processo seria para o profissional, além de ser para a criança. Foram 

elementos importantes no processo de planejamento: a compreensão de que se tratava 

de uma clientela diferenciada, o entendimento que o local de realização da prática não 

era o habitual da criança, o respeito pelo processo de trabalho dos profissionais 

plantonistas e o desejo de trazer inovação à prática de enfermagem. A proposta da 

atividade era proporcionar uma assistência de qualidade e a redução de estressores 

ocasionados por tal. A visita ocorreu de forma individualizada e organizada, com a 

utilização de uma fantasia de material plástico e colorido, que possuía coroa e varinha, 

caracterizando uma princesa. A clientela do dia, era dividida em meninos e meninas, 

com faixas etárias diferentes, acompanhada de seu respectivo cuidador, a mãe. A 

entrada na enfermaria era de caráter formal, com o intuito de realizar os primeiros 

cuidados de enfermagem do dia. No momento de entrada na ala hospitalar com a 

caracterização mencionada, as crianças demonstraram reações diferentes e inusitadas, 

o que chamou a atenção, pois, ao invés das atitudes reativas, de negação e choro ao 

manuseio da prestação de cuidados de enfermagem, houve alegria, liberdade na 

comunicação, afetividade, relacionamento interpessoal, desinibição e conforto tanto 

com relação à criança quanto de seu cuidador. O acompanhante, antes reativo e 

impaciente, demostrou uma postura diferente, permitindo o cuidado de enfermagem, 

sendo foi possível notar a tranquilidade no rosto do mesmo e a felicidade em ver que o 

atendimento não estava sendo doloroso e nem incômodo, mas sim, prazeroso para o 

menor, o que tornou as coisas muito mais fáceis. Além disso, o cuidador mostrou-se 

aberto e concordante com a prática que presenciou, além de surpreso com o que viu, 

pois relatou que em todo o processo de internação e sua permanência ao lado da 

criança, nenhum profissional havia utilizado tal método. A fantasia remeteu à 

curiosidade, o que fez com que a assistência de enfermagem, antes engessada num 

contexto teórico, cuja prática era mecanizada, tornou-se dinâmica e flexível, 

possibilitando a atuação profissional na íntegra, com o cumprimento de todos os pontos 

necessários, sem que houvessem estressores. Ao final da realização dos cuidados de 

enfermagem, as crianças demonstraram tristeza com o término e sinalizaram interesse 

na continuidade da brincadeira, simulando necessidade de cuidados, através de relato 

de dor, claramente, não existente. Todo processo de enfermagem ocorreu de forma 

amena, facilitada, organizada e adequada à necessidade do indivíduo, sendo possível, 

através da brincadeira, atuar. Foi possível notar que os profissionais do setor, ficaram 

impressionados e se mostraram abertos à conversar com relação ao trabalho, mas que 
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a correria do dia a dia, o número de leitos à serem atendidos e o quantitativo de 

funcionários impede a implementação de tal prática. A partir do exposto, a brincadeira 

foi aceita naquele âmbito hospitalar. Além disso, foi possível perceber a importância do 

cuidado centrado nas necessidades da criança, de forma a colocá-la como um indivíduo 

com voz e necessidades a serem atendidas e que, cabe ao profissional enfermeiro, 

enquanto gestor do cuidado, se adequar a elas e não o contrário.  

 

DISCUSSÃO: A partir do relato surgiu a ideia de criar uma proposta de abordagem a 

partir da brincadeira, algo que fosse lúcido e metodológico, que impulsionasse os 

profissionais, a realizar práticas lúdicas no âmbito pediátrico, a fim de, possibilitar uma 

assistência voltada ao cuidado. Com isso, foi criada uma descrição dos passos com 

ideias para a implementação da brincadeira na assistência de enfermagem, como um 

guia de prática para os acadêmicos em formação e os enfermeiros da prática 

assistencial à criança. Assim, surgiu o Brinca Enfermagem, um guia prático ilustrativo, 

em forma de material didático, que relata os 10 passos para a implementação da 

brincadeira na assistência de enfermagem. 1º passo: Faça uma visita prévia à ala 

pediátrica, para observar o perfil dos pacientes internados e realizar uma avaliação 

visual com relação à clientela; 2º passo: Leia minuciosamente o prontuário de cada 

clientela na enfermaria pediátrica, local onde ocorrerá o cuidado de enfermagem; 3º 

passo: Elabore um plano de cuidados, a partir da leitura, de acordo com a necessidade 

de cada um; 4º passo: Utilize a brincadeira da forma que melhor atender à criança 

hospitalizada, podendo ser uma fantasia infantil, gorro divertido ou arcos enfeitados; 5º 

passo: Introduza a brincadeira no momento da abordagem à criança ou quando entrar 

na enfermaria e estiver à vista de todas; 6º passo: Explique a atividade ao 

acompanhante para que o mesmo possa ser introduzido no cuidado; 7º passo: Conduza 

a brincadeira de acordo com o processo de enfermagem, explicando a metodologia de 

forma que a criança entenda; 8º passo: Realize os cuidados de enfermagem 

necessários à assistência; 9º passo: Após realizar os cuidados, finalize o atendimento 

agradecendo à adesão da criança e apoio do cuidador; 10º passo: Registre a assistência 

de enfermagem prestada no prontuário, de forma clara e descreva todo o método 

utilizado durante a mesma, para que outros profissionais, de outras áreas, possam 

utilizá-lo, entendendo sua importância para a criança hospitalizada. A partir da criação 

dos passos para a implementação da assistência, foi criado um material ilustrativo, em 

formato de cartaz colorido, contendo uma descrição cronológica de todo o processo 

vivenciado, com imagens coloridas que demostram o papel do profissional enfermeiro 

em atendimento à criança hospitalizada, dentro do contexto da metodologia lúdica. 

Como o material foi confeccionado em forma de cartaz, é possível disponibilizá-lo nos 
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locais relacionados à gestão à vista, para que fique à mostra do profissional responsável 

pelo setor e para que a equipe de enfermagem tenha conhecimento de todo o processo 

e possa incentivar a utilização de maneira adequada. A ideia principal do Brinca 

Enfermagem é disponibilizar nos postos de atendimento de média à alta complexidade, 

locais em que o cuidado de enfermagem pediátrico é realizado, para que todos os 

profissionais enfermeiros estejam habituados com tal prática e familiarizados com todo 

o passo a passo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir deste estudo, recomenda-se que a atividade da 

brincadeira seja incorporada à prática de enfermagem nos locais onde o cuidado à 

criança é realizado, para que o processo de enfermagem ocorra sem danos ao paciente 

e para que o mesmo seja atendido em todos os níveis de sua necessidade. 
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INTRODUÇÃO: A população de crianças e adolescentes com doenças crônicas cresce 

em todo o mundo. Dados internacionais apontam que nos Estados Unidos, cerca de 

14% da população tem uma doença crônica, e 9,6%, duas ou mais (Maternal and Child 

Health Bureau, 2018). No Brasil, a realidade é semelhante a descrita anteriormente, pois 

9,1% das crianças de 0 a 5 anos; 9,7% de 6 a 13 anos e 11% dos adolescentes de 14 

a 19 anos do total geral da população nessa faixa etária tem doença crônica (IBGE, 

2010). As doenças crônicas fazem parte de um conjunto de condições crônicas, com 

duração longa ou indefinida, prognóstico geralmente incerto e, requerem um processo 

de cuidado (BRASIL, 2013). Quando se trata de crianças com condições crônicas, 

muitas delas, em especial, as que possuem condições complexas passam a ser 

moradoras dos hospitais. Isso ocorre devido a fragilidade clínica deste grupo infantil e 

pela falta de articulação na rede de cuidados em saúde, criando assim, uma nova lógica 

no cuidar, e dependência do sistema de saúde. No decorrer do processo de 

adoecimento das crianças com condições crônicas os profissionais de saúde precisam 

comunicar más notícias a família dessas crianças, sendo este um momento difícil para 

ambos. Sabe-se que o enfermeiro é o profissional que permanece muitas horas por dia 

durante a hospitalização cuidando dessas criança, entretanto ainda é desconhecido na 

literatura qual sua participação no processo de comunicação de más noticias as famílias 
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de crianças com doenças crônicas. Portanto surgiu as seguintes questão norteadora 

para o desenvolvimento deste estudo: Como enfermeiro participa do processo de 

comunicação de más noticias as famílias de crianças com doenças crônicas  

 

OBJETIVO: analisar a participação do enfermeiro no processo de comunicação de más 

notícias as famílias de crianças com doença crônica. 

 

 DESCRIÇÂO METODOLÓGICA: estudo descritivo qualitativo, desenvolvido por meio 

de entrevista semi estruturada com 17 enfermeiros do setor de internação pediátrica de 

um hospital no município do Rio de Janeiro, que atende crianças com condições 

crônicas em nível ambulatorial, emergencial e de internação. Todos os enfermeiros 

convidados aceitaram participar do estudo, não havendo portanto recusa. Os critérios 

de inclusão dos participantes foram: ser enfermeiro com mais de 2 anos de formado e 

que trabalhassem na assistência direta a criança com condição crônica. Os critérios de 

exclusão foram: residentes de enfermagem, e enfermeiros ausentes do serviço no 

período de coleta de dados por motivo de férias, licença médica, licença capacitação, 

entre outros. As entrevistas foram realizadas no período de janeiro à março de 2018 e 

gravadas mediante consentimento e assinatura no termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) pelos participantes. As entrevistas tiveram duração entre 3 e 10 

minutos e foram realizadas em local que garantisse privacidade e conforto. Foi 

assegurado sigilo e anonimato aos participantes, bem como respeitado os princípios da 

Resolução 466/12 com pesquisa envolvendo seres humanos e da Resolução 580/18 

sobre pesquisa com seres humanos em instituições do Sistema Único de Saúde. O 

estudo foi aprovado no Comitê de ética em Pesquisa da instituição cenário do estudo 

sob o número CAAE:10335719.8.0000.5264. Os dados foram analisados pelo análise 

temática seguindo suas três etapas, sendo elas a primeira leitura flutuante das 

entrevistas, a segunda exploração do material com identificação das unidades temática 

s e a terceira e ultima os dados foram agrupados em duas categorias.  

 

RESULTADOS: As duas categorias emergentes do estudo foram: o luto dos familiares 

de crianças com doenças crônicas e o enfermeiro no processo de comunicação de más 

noticias. Na primeira categoria, as falas dos participantes demostraram que os familiares 

de crianças com doenças crônicas, assim que recebem a comunicação de alguma má 

noticia, pensam na morte, principalmente quando o diagnóstico está relacionado ao 

câncer infantil ou alguma doença complexa e enfrentam um momento de luto. Com o 

passar do tempo, vão assimilando a notícia e conseguem ir organizando seus 

pensamentos, saindo do momento de impacto inicial. Para os familiares existe uma 
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preocupação muito grande com a cura da doença que torna-se crônica e muitas vezes 

promove incapacidade nas crianças. Na segunda categoria, os enfermeiros apontaram 

que a comunicação de más notícias é feita pelo médico, e eles enquanto membros da 

equipe de saúde muitas vezes não participam deste momento. Não existe um preparo 

da família para receber a má noticia, sendo este um momento pontual. A participação 

do enfermeiro ocorre depois da comunicação da má noticia, quando a família está 

precisando de apoio e ajuda. Este profissional também auxilia a família na articulação e 

adaptação do plano de cuidados e rotina da criança, após o recebimento da notícia. A 

comunicação da má noticia geralmente representa um maior período de hospitalização 

para a criança. Não existe um protocolo institucional para a comunicação de más 

notícias e isso ainda não é feito pela equipe multiprofissional.  

 

DISCUSSÃO: A comunicação de más notícias, deve ser realizada de forma clara e 

concisa, o apoio deve ser ofertado em todos os momentos, mesmo que apenas por um 

olhar ou pela presença. A equipe multiprofissional deve focar sua assistência nos 

aspectos físicos e emocionais, aos valores culturais, religiosos e éticos da família da 

criança com condição crônica, além dos recursos materiais e humanos disponíveis, 

sempre visando à qualidade de vida com foco no bem-estar e respeito (SEMTCHUCK; 

GENOVESI; SANTOS, 2017). A literatura aponta que comunicação da má noticia deve 

ser realizada através de um processo de comunicação efetivo, onde o profissional 

apenas não dê a notícia. Ele deve mostrar empatia e apoio neste momento, oferecendo 

apoio psicológico e disponibilidade para responder possíveis dúvidas que surgem ao 

longo do tratamento e transmitir as possíveis possibilidades de tratamento que existem 

em cada caso. Pois, o modo como é transmitida a informação, irá influenciar na relação 

da família com a criança e a doença. Na comunicação de más noticias a familia da 

criança com doença crônica deve-se evitar ruídos advindos de uma comunicação 

equivocada ou insuficiente, caracterizada por informações incompletas, com baixa 

resolutividade e que não esclareça as etapas e os diferentes pontos de atenção que 

compõem a rede de atenção e do tratamento a ser instituído, agravam o medo e a 

ansiedade diante do desconhecido (TESTON, et al 2018). Entretanto, o estabelecimento 

de um processo de comunicação efetivo permite ao profissional de saúde conhecer e 

interpretar as atitudes das pessoas mediante a experiência do adoecimento, e por 

conseguinte orientar a tomada de decisão diante das necessidades de cuidado realizada 

(TESTON, et al 2018).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A comunicação de más noticias às familias de crianças 

com doenças crônicas deve ocorrer de modo procesual e em equipe multiprofissional, 
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respeitando sempre o tempo de assimilação da informação da familia, bem como 

abrindo um canal de comunicação para dúvidas e demais esclarecimentos que venham 

a surgir. Neste estudo concluiu-se que o enfermeiro não participa do momento da 

comunicação da má noticia a família de crianças com doenças crônicas, mas sim do 

processo fornecendo apoio as familias e ajudando-as na articulação de um novo projeto 

terapeutico singular de cuidado. A criança com doença crônica não vai obter a cura para 

seu problema de saúde, mas é possivél oferecer a ela e sua familia qualidade de vida, 

respeito e cuidados de saúde articulados de modo que seja possivél planejar sua 

desospitalização e romper com ciclo do hospital como local de moradia. 
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INTRODUÇÃO: Com objetivo de melhorar os cuidados prestados aos pacientes 

hospitalizados, em 1991 foi fundado o Institute for Healthcare Improvement (IHI), que ao 

longo de sua história desenvolveu diversas produções cientificas que influenciaram o 

mundo, ajudando a salvar e melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas. Com 

ambição de aumentar a conscientização dos médicos e profissionais de saúde sobre 

questões importantes na vida de seus pacientes, que poderiam direcionar planos 

personalizados de atendimento, não apenas focado na doença ou problema que o 

paciente apresenta, em 2012 o IHI introduziu o conceito de perguntar aos pacientes 

crônicos: “O que importa para você?”, além de “Qual é o seu problema?”, lançando uma 

campanha mundial: “What mather two you?”, que têm como enfoque a experiência do 

paciente no contexto de sua própria história. Nessa perspectiva, o IHI modifica a 

pergunta clínica, trazendo à tona aquilo que é mais importante para o paciente em 

situações difíceis, fim de vida e cronicidade. Assim, o IHI difundi a importância de uma 

tomada de decisão compartilhada entre profissionais de saúde, pacientes e familiares 

(IHI, 2018). No Brasil, na atual política nacional de segurança do paciente, a 

comunicação é um elemento fundamental na garantia da qualidade da assistência, 

deixando explicito a importância do paciente na sua própria segurança, onde ele é o 

centro dos cuidados e incluído como parceiro da equipe de saúde (BRASIL, 2014). 
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Pensando no contexto hospitalar de atendimento a crianças, mais especificamente da 

unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), onde recém-nascidos (RN) prematuros, 

malformados e/ou com síndromes genéticas estão hospitalizados, as famílias devem 

ser inseridas no plano de segurança do paciente. Segundo Rodrigues et. al. (2018), a 

presença do acompanhante na UTIN é fundamental, pois as mães possuem atitudes 

proativas como: capacidade de observar, oferecer proteção ao seu filho e questionar os 

profissionais, contribuindo significativamente com a cultura de segurança do paciente. 

Além da importância do acompanhante na questão de prevenção de eventos adversos 

em saúde, também temos a questão da formação do vínculo e apego familiar, que deve 

ser estimulado dentro da UTIN, pois diante do nascimento de uma criança com algum 

tipo de alteração, seja uma malformação congênita ou síndrome genética, os pais 

experimentam uma situação desafiadora, que poderá resultar em grandes repercussões 

para o futuro das relações na família. Sabe-se que a atitude emocional e o afeto da mãe 

orientam o bebê, favorecendo seu desenvolvimento. Segundo Dias; Almeida; Araújo 

(2007), o padrão do vínculo afetivo mãe-filho, o apego entre eles, e o ego desenvolvido 

no primeiro ano de vida irá influenciar a formação da autoimagem e autoconceito da 

criança, fazendo com que a essa se torne um indivíduo mais seguro e aceito na 

sociedade. Existem diversas situações em que o RN necessita de cuidados intensivos, 

mas nesta pesquisa delimitamos os participantes, no qual foram incluídos apenas pais 

e mães de RN com a malformação denominada mielomeningocele (MMC). Tal patologia 

é caracterizada por Freitas et. al. (2017), como um defeito no fechamento do tubo neural, 

ocorrido no período embrionário, trazendo uma série de repercussões na vida da 

criança, como perda ou diminuição da sensibilidade cutânea nos membros inferiores, 

incontinência urinária e fecal, comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor, 

hidrocefalia, deficiência motora, contraturas musculares generalizadas, entre outras, 

dando um caráter de cronicidade. Diante do exposto, a partir da condição crônica que a 

MMC desenvolve nas crianças, levando a cirurgias e hospitalização logo após o 

nascimento, salienta-se a importância de a equipe conhecer os sentimentos do familiar 

em relação à situação experienciada. E o porquê não perguntar aos pais que vivenciam 

essa situação “o que importa para você?”  

 

OBJETIVOS: Então, objetivou-se com essa pesquisa apreender as experiências e o que 

mais importa para os pais de RN com MMC no momento de hospitalização do filho na 

UTIN.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa de 

campo, com abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, desenvolvida com uso do 
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método história de vida. Participaram da pesquisa 7 mães e 4 pais, que vivenciaram a 

hospitalização do seu filho ou filha RN com MMC na UTIN de uma instituição pública 

federal localizada no estado do Rio de Janeiro, no período de Março de 2017 a agosto 

de 2018, totalizando 11 participantes. A análise de conteúdo foi norteada por Bardin 

(2011), a fim de apreender os sentidos e o que mais importava para os participantes no 

momento da coleta de dados. Para manter o anonimato dos depoentes, os mesmos 

foram identificados com nomes de pedras preciosas, atendendo a resolução 510/2016 

do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos. A autorização para elaboração da 

atual pesquisa foi cedida e registrada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 

(IFF/FIOCRUZ), com o parecer de número: 2.634.306 e CAEE: 87175518.0.0000.5269.  

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO: a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2011) foram 

identificadas duas categorias, a primeira denominada: Enfrentamento diante de uma 

nova condição de vida, no qual relata que as vivências dos pais na UTIN também são 

marcadas pela história pregressa: como e quando o diagnóstico da malformação fetal 

foi recebida, a peregrinação em busca de atendimento em um ambulatório 

especializado, a rede de apoio e as condições socioeconômicas familiares, assim como 

as incertezas sobre um futuro próximo, marcado por sequelas de uma malformação que 

têm um caráter de cronicidade. A segunda categoria: Experiências de ter um filho com 

MMC na UTIN, discorre que os pais, durante a hospitalização do filho, vivenciam 

sentimentos ambíguos de medo, afastamento e preocupação com seu filho, assim como 

a dificuldade para maternar em meio a fios, aparelhos, ruídos, dentro de um ambiente 

altamente tecnológico, repleto de incertezas e dificuldade nas relações interpessoais 

com os profissionais que ali atuam. Os pais reforçam a necessidade do uso de 

tecnologias leves, através do acolhimento pelos profissionais de saúde da unidade 

neonatal, relatando que os mesmos na maioria das vezes têm o foco direcionado 

exclusivamente ao neonato, não oferecendo apoio e acolhimento necessário aos 

familiares, não respeitando suas preferências. Por entender que os sujeitos sociais 

devem ser respeitados de acordo com suas singularidades, o que importa para cada um 

deles foi descrito de forma individual, conforme apresentado a seguir: O que mais 

importava para diamante durante a hospitalização de sua filha era ser tratada com 

empatia pelos profissionais que ali atuavam. O que mais importava para Esmeralda era 

a realização das cirurgias na filha. O que mais importava para o Ônix era sua filha não 

ficar com fome e estar sempre enfeitada com um lacinho na cabeça. O que mais 

importava para Rubi era correr tudo bem ao longo da internação, sem a ocorrência de 
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eventos adversos. O que mais importava para Safira era realizar a primeira troca de 

fralda e ter dado o primeiro banho do filho. Para o Turmalina Rosa o que mais importava 

era a equipe respeitar suas dificuldades no processo de hospitalização da filha. Para o 

Topázio o que mais importava era sua filha não ter assaduras na região perianal. O que 

mais importava para Jade era dar seio ao filho e que ele não mamasse mamadeira. Para 

Cornalina o que mais importava era confiar na equipe que estava cuidando do seu filho. 

Para o Ágata o que mais importava era poder estar junto ao filho na UTIN. Para Ametista 

o que mais importava era a filha receber um cuidado humanizado pelos profissionais de 

saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente trabalho permitiu apreender que as vivências 

dos pais de bebês com MMC na UTIN estão entrelaçadas a sua história pregressa, 

diante dos aspectos envolvidos ao enfrentamento de uma nova condição de vida. Pois, 

antes mesmo do nascimento e hospitalização da criança na UTIN, os pais passam por 

diversos desafios, um dos principais, relacionado a forma com que recebem o 

diagnóstico da malformação fetal, muitas vezes, por profissionais despreparados em 

comunicar notícias difíceis. Outro ponto desfavorável é o padecer em busca de acesso 

à ambulatórios especializados e falha nos serviços de referência e contra referência, 

elevando a ansiedade e dúvidas sobre o futuro. Além ter que conviver com um 

diagnóstico gerador de sofrimento e incertezas sobre a vida do filho, os pais, logo após 

o nascimento, vivenciam a separação causada pela encaminhamento da criança à 

UTIN. Ao ir de encontro do filho, deparam-se com um local desconhecido, repleto de 

fios, ruídos, aparatos tecnológicos, incertezas e falha de acolhimento por parte de 

alguns profissionais de saúde, o que dificulta os laços de aproximação e prejudica o 

maternar. Além das dificuldades e desafios que o diagnóstico de MMC e o ambiente da 

UTIN interpõe nas relações familiares, também foi encontrado um despreparo em 

comunicação e relação interpessoal por parte de alguns profissionais de saúde que 

atuam nessa unidade. Este estudo permite concluir que, é necessário ouvir as vozes 

dos sujeitos sociais que vivenciam a hospitalização do filho com MMC na UTIN, e 

oferecer um acolhimento desde a primeira visita, identificando suas preferências, 

oferecendo um cuidado respeitoso, singular, com comunicação efetiva. O 

estabelecimento de uma boa comunicação entre profissionais e familiares contribui para 

uma reorganização diante da nova condição de vida e ajuda na participação mais ativa 

no compartilhamento de decisões. Além disso, a comunicação contribui para 

implementação de um plano terapêutico mais focado nas reais necessidades 

expressadas pelos pais e, consequentemente, para desfechos mais favoráveis nas 

relações pais-filho. Nas situações em que os profissionais interagem, mostrando-se 
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proativos na elucidação das dúvidas, esclarecimentos e orientações, as famílias 

apresentaram-se mais satisfeitas. Enfim, a interpretação do que mais importava para as 

os pais, propiciou a identificação de elementos importantes no âmbito da UTIN, como a 

necessidade de tratar as famílias com empatia, oferecendo um cuidado humanizado, 

estimulando a participação delas nos cuidados com a criança, permitindo a realização 

da troca de fraldas, banho e amamentação, sempre que possível, e a insatisfação com 

alguns cuidados ofertados pela equipe de saúde.  
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familiares. Cuidado da criança. / Key Word: Acquired immunodeficiency syndrome - HIV. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS como é conhecida 

socialmente, é uma infecção que atinge o organismo humano pelo vírus HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) que gera a imunodepressão progressiva do sistema 

responsável pela imunidade do corpo do sujeito (TIMERMAN; MAGALHÃES, 2015; 

CASSINO; GUIMARÃES, 2010). A partir da descoberta da AIDS, a feminização da 

infecção tem preocupado os serviços de saúde e as políticas públicas de cuidado à 

mulher gestante devido às crianças sofrerem com a transmissão vertical da doença. 

Diante disto, em 1984, elaborou-se o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) para o fortalecimento do cuidado às mulheres, especificamente na sua saúde 

reprodutiva e sexual; os colaboradores da época foram uma socióloga, uma sanitarista 

e dois médicos ginecologistas em parceria com o Ministério da Saúde. Eles 

desenvolveram um documento para se olhar o cuidado em saúde das mulheres para 

além das questões biológicas e, também, para atuação do controle social das políticas 

públicas de saúde; o projeto aconteceu devido a Constituição de 1988 que pode criar o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e dar andamento as políticas de saúde na época, 

incluindo o PAISM (OSIS, 1998; BRASIL, 2004). A reflexão sobre o cuidado no campo 
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cotidiano e em saúde permite pontuar uma população específica que necessita de 

cuidados próximos tanto dos responsáveis quanto da sociedade geral que é a criança. 

O cuidado e a criança parecem ser sinônimos, elas são palavras que imprimem 

proximidade, afeto e demonstração, e devido a isto, cabe trazer a teoria winnicottiana 

por correlacionar o cuidado e a criança de maneira que utiliza o termo “ambiente 

facilitador” para direcionar o acolhimento do cuidado para com a criança e com ela 

mesma a partir do holding (sustentação) e da handling (manejo) (WINNICOTT, 1990). 

Ambos caracterizam a sustentabilidade, apoio (BOFF, 2012) e reconhecimento deste 

corpo por meio do cuidado (WINNICOTT, 1990). Para, além disto, o cuidado e a criança 

caracterizam um diálogo de afeto e proximidade, no entanto, identifica-se a fragilidade 

do cuidado que é estabelecido ao diagnosticar uma criança com o HIV/AIDS. Os autores 

Gomes et al., (2012) trazem aspectos relacionados ao diagnóstico de HIV/AIDS, a 

criança, o cuidado e a família/cuidadora. Eles salientam que a fragilidade do cuidado 

pode se dar com a morte do principal cuidador que também é soropositivo e a 

caracteriza como uma das principais dificuldades da criança com HIV/AIDS. Além disso, 

existem as dificuldades do cuidado desta criança que vai desde problemas de saúde, a 

não revelação do diagnóstico de soropositividade da criança, os déficits nas políticas 

públicas e o diagnóstico tardio (GOMES et al., 2012).  

 

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivos apreender como os familiares/cuidadores 

exercem o cuidado à criança com o diagnóstico de HIV/AIDS; apreender a dinâmica 

familiar para estabelecer o cuidado da criança e levantar como os profissionais e 

políticas vigentes capacitam famílias a cuidarem das crianças.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Realizado revisão integrativa com base em Botelho; 

Cunha e Macedo (2011) com análise temática de acordo com Gomes (2016). O recorte 

de tempo da pesquisa foi o intervalo de 2004 – 2018, pois desde o ano de 2004 iniciaram 

as campanhas de conscientização focada para mulheres gestantes no cuidado com as 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e ao HIV/AIDS. A busca bibliográfica foi 

realizada a partir de consultas a artigos científicos publicados nas bases de dados 

LILACS, PUBMED e SCIELO; publicações realizadas entre os anos de 2004-2018. Os 

descritores em saúde foram: relações familiares; cuidado da criança; síndrome da 

imunodeficiência adquirida; HIV; cuidadores considerando Mesh e Decs. Os critérios de 

inclusão foram artigos completos e gratuitos, textos em inglês e português, artigos com 

publicação dos anos de 2004-2018, com os descritores em saúde e estudos realizados 

que abordavam o cuidado de famílias às crianças com diagnóstico de HIV/AIDS. Os 

critérios de exclusão foram artigos de revisão e textos que não apresentaram título e 
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resumo com as perspectivas previstas para o estudo; artigos que abordavam o cuidado 

de crianças e adolescentes em conjunto não permitindo considerar as particularidades 

de cada perfil etário; artigos cujo diagnóstico de HIV não era confirmado e artigos que 

incluíam mais de uma condição de saúde além de HIV/AIDS. A pesquisa foi autorizada 

pela Maternidade Escola da UFRJ, e posteriormente aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro sob o parecer nº 3.210.051 como 

exigência do Curso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O levantamento dos estudos foi realizado entre os dias 

12-19 de dezembro de 2018. Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e resumos 

para esta etapa de identificação dos estudos. Na SCIELO, 20 artigos foram pré-

selecionados. Na PUBMED, 73 artigos entraram para a leitura na íntegra, todos os 

textos eram em inglês e os estudos foram realizados em diversos países como África, 

República Dominicana, Índia, Brasil e China, podendo auxiliar na compreensão de como 

cada país abordava o cuidado dos familiares/cuidadores de crianças com HIV/AIDS. Na 

LILACS, 30 artigos foram incluídos para a leitura na íntegra. Após a leitura dos textos 

pré-selecionados na íntegra, foram excluídos 58 artigos da base de dados PUBMED 

sendo 2 estudos voltados para idosos; 1 estudo voltado para gestantes; 2 estudos de 

revisão e 53 artigos direcionados aos cuidadores/familiares de adolescentes e crianças 

com mais de 12 anos de idade, este estudo optou por manter estudos voltados a 

crianças até 12 anos de idade, sem considerar adolescentes. Os estudos que 

abordavam crianças e adolescentes trouxeram resultados em conjunto não permitindo 

a delimitação do que se tratava somente do cuidado referente às crianças e suas 

particularidades. Este critério também foi mantido para as bases seguintes. Na SCIELO, 

12 artigos foram excluídos: 3 estudos de revisão; 1 estudo reuniu cuidadores/familiares 

de crianças com HIV/AIDS e de crianças com câncer, a exclusão foi dada devido a 

possível confusão na discussão dos resultados deste estudo considerando as duas 

condições de saúde; 1 estudo no campo direcionado para mulheres na fase do 

puerpério; 7 estudos com cuidadores de crianças a partir de 13 anos de idade e 

adolescentes. Na LILACS, 11 artigos foram excluídos: 4 estudos com crianças expostas, 

não tinham diagnóstico definido para o HIV/AIDS; 1 estudo com gestantes; 1 estudo era 

duplicado; 4 estudos incluíam à idade até os 13 anos de idade; 1 estudo de revisão. 

Para finalizar a etapa de seleção dos artigos foram encontrados 9 estudos duplicados 

entre as bases de dados. Estes foram eliminados e um total de 33 artigos foram 

analisados para este estudo. Diante dos artigos encontrados e das suas características 

coube neste estudo criar três núcleos temáticos estabelecidos para revisão: 1) Mulher: 

gênero presente no processo de cuidado: Apreendemos que o exercício do cuidado e a 
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dinâmica familiar para cuidar são permeados por dificuldades, relatadas pelos 

cuidadores, como instabilidade financeira, a fragilidade nas relações familiares, a 

culpabilização e a superptoteção; além do fato de que são, prioritariamente, mulheres 

que representam o perfil de cuidadores de crianças com HIV/AIDS. As debilidades 

vivenciadas por eles descrevem como o cuidado é mais complexo. 2) Cuidado e 

características do cuidar: O cuidado é disseminado como algo predisposto para o ser 

humano (BOFF, 2012), algo a ser realizado como normal diante da nossa distinção 

humana, além disso, o nome cuidado estar associado à palavra cuidador por isso é 

empregado sem conotação básica por diversas vezes. A partir dos estudos destaca-se 

a importância do cuidado com a Terapia Antirretroviral (TARV) da criança com HIV/AIDS 

para o controle do vírus no organismo, mas percebe-se a necessidade de 

aprofundamento em outros aspectos do cuidado como o social e o cultural ao considerar 

as dificuldades e consequências vivenciadas pelas famílias. 3) O profissional de saúde: 

práticas de cuidado em saúde: Nos estudos é dada a ênfase no cuidado pautado pelo 

aspecto medicamentoso, no entanto requer que este seja de cunho mais geral e que 

aborde a saúde mental, física e social como sendo primordiais para o desenvolvimento 

da criança, e a partir disto é necessário um olhar mais minucioso nos cuidados 

essenciais na infância, principalmente dos profissionais para atuar com os cuidadores 

familiares dessas crianças. Ademais, os estudos não trazem informações quanto à 

capacitação dos profissionais, mas as políticas públicas existem e tentam orientar e 

auxiliar os profissionais quanto às demandas apresentadas pelos familiares cuidadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo conclui que as fragilidades no cuidado existem 

tanto para os profissionais quanto para os familiares cuidadores. Os resultados 

evidenciaram também, o cuidado ainda pautado na administração da TARV como algo 

prioritário para a manutenção da saúde da criança. Entretanto, os aspectos básicos da 

existência humana são esquecidos devido à culpabilização, o medo e a vergonha dos 

familiares cuidadores, devido a isto as crianças podem apresentar comprometimento 

em exercer os seus papeis ocupacionais. A mulher é caracterizada como sendo a 

cuidadora principal nos estudos encontrados e devido a isso sofre com a sobrecarga do 

cuidado. A presença feminina pode estar relacionada ao patriarcado e ao machismo 

enraizado que ainda faz com que as mulheres estejam exercendo o papel que lhes 

cabem socialmente, como cuidadoras. Atualmente, existe a desconstrução social de 

que o cuidado é o papel da mulher, e com isso a mulher pode ocupar outros espaços, e 

os homens exercerem com mais propriedade o papel de cuidador. No entanto, a mulher 

ainda é mais vista ocupando este papel. O profissional de saúde no desempenho de 

suas ações também pode estar próximo para auxiliar os familiares nos cuidados à 
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criança com HIV/AIDS seja nas orientações ou na escuta qualificada para acolher as 

demandas dessas famílias. Além do mais, os profissionais de saúde como os terapeutas 

ocupacionais, os nutricionistas, os psicólogos, entre outros, devem estar mais próximos 

do campo do cuidado como os enfermeiros, que foram os mais identificados nos artigos. 

Entretanto, os estudos necessitam englobar todos os contextos que os indivíduos 

perpassam. O cuidado merece ser explorado com a devida potência que tem e exerce 

na vida de cada ser humano, ele não precisa apenas estar associado à saúde, e sim, 

estar entrelaçado nas diversas vertentes do ser humano.  
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INTRODUÇÃO : A desnutrição constitui um importante problema de saúde pública em 

todo o mundo e serve como um indicador de prognóstico dos pacientes hospitalizados. 

(PILEGGI et al, 2016). Pesquisadores sugerem que crianças hospitalizadas, mesmo 

com condições clínicas leves, correm risco de desenvolvimento de desnutrição. 

(CAMPANOZZI et al, 2009). Apesar de inúmeros estudos na literatura sobre a 

prevalência mundial da desnutrição em crianças, a avaliação do estado nutricional em 

crianças hospitalizadas, muitas vezes, é negligenciada. (JOOSTEN; HULST, 2011). 

Mesmo diante da frequente associação entre a desnutrição hospitalar e riscos de 

eventos clínicos adversos, esse é um problema que permanece amplamente 

subestimado e por vezes desconhecido (MEHTA et al; ASPEN, 2013). Sabe-se que a 

desnutrição infantil, particularmente em crianças hospitalizadas, está diretamente 

associada a uma série de complicações que aumentam a morbidade e o período de 

internação, a despeito do diagnóstico inicial (RASLAN et al, 2008). Para a detecção 

prévia da desnutrição é recomendada a realização do rastreamento ou triagem 

nutricional na admissão hospitalar, por meio de uma ferramenta adequada, com a 

finalidade de apontar o risco nutricional, e assim possibilitar uma intervenção nutricional 
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precoce, bem como uma melhor alocação de recursos. (SERMET-GAUDELUS et al, 

2000). Posteriormente, a avaliação nutricional, por meio da antropometria, por ser mais 

detalhada possibilitará a elaboração do diagnóstico, visando a recuperação ou 

manutenção nutricional durante a hospitalização (HULST et al, 2010). Vários 

instrumentos de rastreamento de risco nutricional para crianças foram desenvolvidos 

em países industrializados (CAO et al, 2014), entretanto, até a atualidade, não há um 

consenso quanto ao melhor método de triagem nutricional (HULST et al, 2010). A única 

ferramenta que foi traduzida e adaptada para a cultura brasileira até o momento foi a 

STRONGKids (Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth) (CARVALHO 

et al, 2013). 

 

OBJETIVO: Verificar a correlação entre os resultados da triagem nutricional e avaliação 

antropométrica de pacientes em uma unidade de internação pediátrica em um Instituto 

Nacional de Saúde no Rio de Janeiro. 

 

 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de caráter retrospectivo, descritivo, de 

abordagem quantitativa, vinculado ao projeto intitulado ‘Avaliação da implantação da 

triagem nutricional nas unidades de internação em um Instituto Nacional de Saúde do 

Rio de Janeiro’. A pesquisa foi realizada na Unidade de Pacientes Internados (UPI) da 

Pediatria do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz). Foram incluídas crianças 

e adolescentes de 1 mês a 18 anos incompletos, internados durante novembro de 2016 

a novembro de 2017. Foram excluídos os pacientes cujas condições impossibilitavam a 

avaliação antropométrica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

IFF/Fiocruz (CAAE 60221516.9.0000.5269). Os dados foram obtidos por meio das 

fichas de atendimento da Nutrição, dos prontuários e do sistema informatizado 

(Alert®Absolute®) utilizado na instituição. O risco nutricional foi avaliado pelo 

STRONGKids, aplicado em até 72 horas de admissão hospitalar. O somatório da 

pontuação do questionário da triagem nutricional determinou a classificação, sendo que 

o escore zero definiu um baixo risco nutricional, entre 1 e 3 um médio risco nutricional e 

entre 4 e 5 um alto risco nutricional.16 Os dados antropométricos (peso e estatura) 

foram coletados o mais próximo da admissão hospitalar. O diagnóstico nutricional foi 

estabelecido por meio dos índices antropométricos: Peso/Idade (P/I), Estatura/Idade 

(E/I), Peso/Estatura (P/E) e Índice de Massa Corporal/Idade (IMC/I), segundo padrão 

estabelecido pela OMS (2006). Os indicadores antropométricos foram avaliados com 

auxílio do software ANTHRO® e ANTHO PLUS®. As crianças prematuras (< 37 

semanas) tiveram sua idade corrigida calculada. Para caracterização da amostra 
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também foram obtidos dados sobre a doença de base, motivo de internação e tempo de 

internação. As análises descritivas dos dados, teste qui-quadrado de Pearson e o teste 

exato de Fisher, com 5% de significância, foram realizados no SPSS versão 21.0. 

 

RESULTADOS: No período da coleta de dados internaram 442 pacientes na UPI da 

Pediatria, destes 80 foram avaliados pela triagem nutricional. Foram obtidos registros 

de peso e comprimento/estatura de 80 e 63 pacientes, respectivamente. Observou-se 

uma amostra homogênea em relação ao gênero e com predominância da faixa de idade 

pré-escolar, sendo a mediana de 31 meses. A maioria dos pacientes ficou menos de 

sete dias internado (63,3%), com mediana de 5 dias. O número de internações no 

período estudado variou de 1 a 9, com mediana de 1 internação por paciente. A 

presença de alguma síndrome genética foi a mais prevalente doença de base (25%) e 

dentre os motivos de internação, os sintomas respiratórios prevaleceram (35%) na 

amostra. Pela triagem nutricional segundo STRONGKids, o risco nutricional médio e alto 

foi observado em 73,8% da amostra. Quanto à avaliação antropométrica a maioria 

apresentou estado nutricional adequado em relação aos indicadores antropométricos. 

Foi verificada associação significativa entre a triagem nutricional nos seguintes índices 

antropométricos: P/I, P/E e IMC/I. Observou-se ainda que a maioria dos pacientes em 

alto risco nutricional apresentava baixo peso segundo P/I (60%), magreza segundo P/E 

(85,7%) e/ou magreza acentuada (81,8%) segundo IMC/I. Um médio risco nutricional 

também foi verificado em 48,7% dos pacientes considerados eutróficos e 54,5% foram 

classificados em risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade, segundo IMC/I. Verificou-

se associação significativa entre o risco nutricional e doença de base, motivo de 

internação e tempo de internação. Não foram observadas associações significativas 

entre os resultados da triagem nutricional com o gênero e idade. Dos pacientes com alto 

risco nutricional, 42,6% já apresentavam alguma doença de base na internação, 

enquanto no grupo sem doença de base, 63,2% apresentava baixo risco nutricional. A 

maior prevalência de alto risco nutricional foi verificada nos pacientes que internaram 

por motivo de desnutrição (100%) e agudização da Fibrose Cística (FC) (73,3%). Em 

relação ao tempo de internação, constatou-se a predominância de alto risco nutricional 

(70%) para os pacientes que permaneceram internados por mais de 15 dias. 

 

DISCUSSÃO: No presente estudo, 73,8% dos pacientes apresentavam médio e alto 

risco nutricional segundo a triagem STRONGKids. Achados semelhantes foram 

encontrados em outros estudos. Em um hospital pediátrico de Porto Alegre, Campos e 

colaboradores (2015) detectaram que 75,4% apresentavam médio e alto risco 

nutricional. Frequência semelhante foi encontrada em hospitais italianos (SPAGNUOLO 
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et al, 2013) e holandeses (HULST et al, 2010), onde 62 e 68% dos pacientes pediátricos 

apresentavam risco nutricional moderado ou alto, respectivamente. Uma ressalva 

importante que se faz ao STRONGKids é a subjetividade de sua avaliação do estado 

nutricional, o que pode mudar a classificação do risco nutricional (SPAGNUOLO et al, 

2013). O tempo de internação foi baixo como observado por Hecht e colaboradores 

(2015) com pacientes pediátricos em um estudo multicêntrico europeu, onde a mediana 

de internação foi de 4 dias, assim como visto por Huysentruyt e colaboradores (2013), 

que avaliou 368 crianças belgas em hospitais de nível secundário e terciário, cujas 

permaneceram internadas por menos de 4 dias. No entanto, este achado pode ter sido 

tendencioso devido o IFF/Fiocruz ter recebido nesta época muitos pacientes via Sistema 

Nacional de Regulação (SISREG), cujas hospitalizações tendem a ser mais curtas em 

decorrência da ausência de doença de base, diferentemente dos pacientes 

cronicamente adoecidos assistidos na instituição. Contudo, o alto risco nutricional 

mostrou-se associado a um maior tempo de internação hospitalar. Tal dado foi 

concordante com a pesquisa nacional holandesa que testou a ferramenta STRONGKids 

(HULST et al, 2010). Assim como no presente estudo, Huysentruyt e colaboradores 

(2015) também observaram que não houve correlação significativa entre a idade e a 

categoria de risco. A presença de síndrome genética foi prevalente (25%) em detrimento 

de outras doenças de base em nossos achados. Isto pode ser explicado devido o 

IFF/Fiocruz ser referência no estado do Rio de Janeiro para tal condição. Vale ressaltar 

que a internação de pacientes com determinadas doenças de base e motivos de 

internação variam de acordo com o tipo de público atendido segundo o nível de atenção 

de cada hospital. O alto risco nutricional também foi relacionado à presença de doença 

subjacente em 97% e 88,9% dos pacientes estudados por Hulst e colaboradores (2010) 

e Huysentruyt e colaboradores (2013), respectivamente. No momento da admissão 

hospitalar, outros pesquisadores observaram que a maior parte dos pacientes 

pediátricos tinha estado nutricional adequado quando avaliados por parâmetros 

antropométricos (CAMPOS et al, 2015; SPAGNUOLO et al, 2013). Notavelmente, 

existem poucas pesquisas publicadas sobre esta questão e todas mostram que, em 

20% a 50% das crianças, o estado nutricional se deteriora durante a internação 

(SERMET-GAUDELUS et al, 2000; HULST et al, 2010). Detectamos que a maioria dos 

pacientes em alto risco nutricional apresentava menores escores Z segundo P/I, P/E e 

IMC/I. Tal achado é semelhante ao encontrado em estudos com crianças internadas nos 

principais hospitais holandeses (HULST et al, 2010) e em um dos maiores hospitais 

infantis da China (CAO et al, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A presente pesquisa ressaltou a relevância da identificação 

do risco nutricional na admissão hospitalar das crianças e adolescentes estudados em 

função da sua associação com a avaliação antropométrica. Sugere-se que a ferramenta 

STRONGKids seja considerada em conjunto com a antropometria nas crianças 

hospitalizadas na UPI, essenciais na identificação precoce da desnutrição e início da 

intervenção nutricional. Estes resultados poderão contribuir para que os profissionais de 

saúde valorizem a realização da triagem nutricional, visando a redução de possíveis 

complicações e agravos nutricionais ao longo da internação. Conhecer o perfil 

nutricional dos pacientes pediátricos admitidos em um Instituto Nacional de Saúde é 

contribuir para promoção de saúde e auxiliar na garantia de um atendimento produtivo, 

aspectos fundamentais para o fortalecimento de redes de atenção e intervenções 

eficazes com melhor alocação dos recursos disponíveis. 
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INTRODUÇÃO: As doenças crônicas são caracterizadas por início gradual, de 

prognóstico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam curso 

clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, e podem 

gerar incapacidades (SILVA, et al., 2018). Por esse motivo, deixa sequelas e impõe 

diversas limitações às funções fisiológicas, trazendo, ainda, repercussões sociais, 

emocionais, afetivas, culturais e espirituais (SCHNEIDER; MARTINI, 2011). Elas são 

responsáveis pelo grande número de hospitalizações e requerem um processo de 

cuidado contínuo (SILVA, et al., 2018). As doenças crônicas constituem problema de 

saúde de grande magnitude, correspondendo a 72% das causas de mortes. Hoje, são 

responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. No ano 2020, 

serão responsáveis por 80% da carga de doença dos países em desenvolvimento. Além 

da mortalidade, as doenças crônicas apresentam forte carga de morbidades 

relacionadas e envolvem também perda significativa da qualidade de vida, que se 

aprofunda à medida que a doença se agrava (BRASIL, 2013). A paralisia cerebral 

descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e 

postura atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento 

do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade 

da pessoa. Esta afeta cerca de duas crianças a cada 1.000 nascidos vivos em todo o 
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mundo, sendo a causa mais comum de deficiência física grave na infância 

(BRASIL,2014). As doenças respiratórias crônicas (DRC) acometem tanto as vias 

aéreas superiores e inferiores, e afetam a qualidade de vida podendo provocar 

incapacidade nos indivíduos afetados, causando grande impacto econômico e social. A 

asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais 

comuns. A asma acomete cerca de 300 milhões de indivíduos em todo o mundo e 

frequentemente está associada à rinite. As DRC estão aumentando em prevalência 

particularmente entre as crianças e os idosos, e a elevada frequência de asma em 

crianças sugere aumento da prevalência geral da asma nos próximos anos (BRASIL, 

2010). Diante disso, é fundamental o apoio dos profissionais aos familiares dessa 

adolescente para que possam enfrentar a tarefa árdua de lidar com a doença crônica, 

uma vez que essas impactam as relações familiares, o emocional, o financeiro, a saúde 

de toda a família ao exigir adaptações em seu cotidiano para 

superar as implicações que esta traz consigo (MACHADO, et al., 2018). Nesse contexto, 

e devido a necessidade de cuidados especiais que essa adolescente necessita, é de 

suma importância que essa tenha uma atenção de modo contínuo, coordenado, integral 

e multidisciplinar, para que os agravos desencadeados pela doença crônica sejam 

minimizados.  

 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de uma estudante de enfermagem na prestação de 

cuidados de enfermagem a uma adolescente encefalopata. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de uma estudante do sexto 

período do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery. A experiência 

ocorreu durante o estágio curricular supervisionado desenvolvido na disciplina 

Programa Curricular Interdepartamental VIII (PCI VIII), essa disciplina abrange três 

campos práticos, a qual a pediatria esta incluída. A etapas da disciplina compreendem 

em aulas teóricas e campo prático, O estágio na pediatria aconteceu no período de 11 

a 30 de Abril de 2019 no espaço das enfermarias e emergência do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG). A estudante de enfermagem ficou 

responsável pelos cuidados a uma paciente que tem como doença de base a paralisia 

cerebral e a asma. A mesma estava acompanhada da mãe, foi internada com 

pneumonia em ápice direito associada ao derrame pleural, estava em uso de dreno 

torácico, sonda nasoenteral, e com prescrição de várias medicações, dentre elas o 

broncodilatador.  
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RESULTADOS: O contato com o campo prático, ainda dentro da graduação, é de suma 

importância para aprimorar as práticas necessárias, bem como desenvolver um 

pensamento crítico das situações vivenciadas, para que seja possível, discutir o caso 

com uma equipe multidisciplinar, a fim de tomar as melhores decisões que dizem 

respeito aos cuidados com a paciente e sua família. A estudante realizou os cuidados 

de enfermagem que eram pertinentes a paciente em conjunto com o docente 

responsável pelo campo. Esses cuidados se restringiram na realização de exame físico, 

banho no leito com a ajuda da mãe, troca de curativo de dreno torácico e administração 

de medicamentos, incluindo aqueles destinados ao tratamento da asma. A realização 

dessas atividades oportunizou a estudante a prática dos cuidados de enfermagem em 

situações de doenças crônicas na aérea da pediatria, bem como entender a importância 

do atendimento multidisciplinar dentro do ambiente hospitalar.  

 

DISCUSSÃO: Os adolescentes com condições crônicas de saúde são aqueles que 

apresentam maiores riscos de possuírem condições físicas, emocionais, 

comportamentais e desenvolvimentais comprometidas. Atualmente, essas pessoas 

representam um novo perfil de clientela com necessidades diversificadas em saúde, 

sobretudo no que diz respeito a serviços especializados para prover suas demandas e 

equipe multiprofissional qualificada, que forneça atendimento interdisciplinar para eles 

e a suas famílias (FIGUEIREDO; SOUSA; GOMES, 2016). A paralisia cerebral (PC) ou 

encefalopatia crônica não progressiva da infância é decorrente de uma lesão estática 

no encéfalo durante o período de desenvolvimento. A agressão pode ocorrer no período 

pré, peri ou pós- natal, sendo os principais fatores etiológicos relacionados à alterações 

circulatórias maternas, infecções, eclampsia e descolamento prematuro de placenta, 

prematuridade e baixo peso, icterícia grave, asfixias, parto instrumental, síndromes 

epilépticas, traumatismos crânio-encefálico, entre outros. As manifestações clínicas nas 

crianças correspondem a disfunções sensório-motoras com alteração do tônus 

muscular, da postura e dos movimentos voluntários (CARVALHO et al., 2010). Segundo 

Ribeiro et al. (2014), a paralisia cerebral tem grande impacto na vida da pessoa afetada, 

na dinâmica familiar, na sociedade e nas políticas públicas, pois representa uma 

condição crônica e complexa que gera altos custos. Já a asma é uma doença 

inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por limitação variável ao fluxo aéreo 

e acompanhada, na maioria dos casos, por hiperresponsividade brônquica. 

Considerada um dos grandes problemas de saúde, a asma afeta pessoas de todas as 

idades. Porém, na população infantil é uma das doenças com maior prevalência 

(CAIRO; SANT'ANNA, 2014). De acordo com Silva et al. (2013), em alguns casos, a 

asma é reversível, espontaneamente ou por intermédio de tratamento, podendo ser 
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desencadeada por fatores genéticos, ambientais, alérgicos, infecciosos, emocionais, 

além das relações interpessoais e aspectos psicossociais, estando envolvidos também 

na manutenção dos seus sintomas (CAIRO; SANT'ANNA, 2014). De acordo com 

Rodrigues et al. (2013), a hospitalização é uma situação essencialmente angustiante, 

que exige dos profissionais de saúde a minimização do sofrimento da criança, assim 

como da família, elemento que se torna fundamental no cuidado integral, e a 

enfermagem, por ser a categoria profissional que passa a maior parte do tempo 

acompanhando o paciente, tem papel essencial durante a hospitalização, devendo seus 

cuidados serem realizados com o máximo de empenho para reduzir os riscos de 

perturbações a todos os sujeitos envolvidos nesse processo. O cuidado à criança com 

condição crônica hospitalizada solicita do enfermeiro a articulação de múltiplos saberes 

e práticas para o atendimento das necessidades da criança, bem como de seu familiar, 

e devido a situação do paciente, esse cuidado se torna um fenômeno complexo (SILVA, 

et al., 2015). De acordo com Silva et al. (2015), pensar essa prática na perspectiva da 

complexidade implica em reconhecer a criança e familiar como seres multidimensionais 

e, como tais, devem ser valorizados em sua unidade e diversidade nas relações de 

cuidado, essas circunstâncias convoca o enfermeiro a realizar uma miríade de 

interações, visto que uma abordagem unidirecional centralizada na patologia não é 

suficiente para atender a criança e seu familiar em sua complexidade. Com isso, incluir 

a família no cuidado à criança é uma maneira de humanizar o ambiente hospitalar, 

auxiliar na aceitação e adaptação da condição de internação, diminuir o sentimento de 

abandono da criança em relação a outros membros da família e facilitar a relação do 

paciente com a equipe de saúde (RODRIGUES, et al., 2013). De acordo com Machado 

et al. (2018), o apoio dispensado pela equipe multiprofissional de saúde às famílias é 

um dos tipos de apoio social e contribui para o melhor manejo das implicações advindas 

do adoecimento crônico. Contudo, este suporte precisa ser reconhecido pela família 

como benéfico para a sua qualidade de vida, com reflexos no cuidado prestado à 

criança/adolescente. Assim, é importante que a equipe saiba se o apoio que tem 

oferecido à família atende às suas necessidades e expectativas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas, 

necessitam de um atendimento especializado, juntamente com suas famílias que 

carecem de apoio dos profissionais de saúde. O atendimento multidisciplinar é essencial 

e muito importante para promoção da saúde e prevenção de doenças, seja no âmbito 

hospitalar, ambulatorial ou de atenção primária. No que tange a manutenção da doença 

crônica é essencial que haja comunicação entre os serviços de atenção especializada 

e atenção primária, perpetuando o atendimento multiprofissional ao paciente e a família 
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em ambos os serviços, empregando o Projeto Terapêutico Singular (PTS), com ênfase 

para o matriciamento. A equipe multidisciplinar deve planejar o atendimento do paciente 

junto com a família, além de realizar suas ações baseado na escuta ativa e qualificada, 

atentando-se para os relatos e experiências dos envolvidos, podendo assim, priorizar 

as reais necessidades desses. 
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INTRODUÇÃO: Em unidades de internação pediátrica são hospitalizadas crianças com 

problemas de saúde que não podem ser resolvidos no contexto do domicílio e que 

necessitam de cuidados profissionais, de terapêutica medicamentosa, do uso de 

dispositivos tecnológicos, cirurgias, entre outras. Nestes locais os cuidados de 

enfermagem são ofertados de modo contínuo, nas 24 horas do dia, pela equipe de 

enfermagem. (HOCKENBERRY; WILSON, 2018). Durante a hospitalização, as crianças 

com doenças crônicas por vezes podem necessitar de precaução de contato para evitar 

ou prevenir a disseminação de vírus e bactérias, que possam causar doenças e agravar 

o estado de saúde já fragilizado. Entretanto, a manutenção da precaução de contato 

nas crianças pré-escolares internadas com doenças crônicas, em enfermarias tem sido 

um grande desafio para a equipe de Enfermagem devido a características próprias desta 

faixa etária, como o desenvolvimento motor, emocional, mental, social, a aquisição da 

independência, e a necessidade de brincar e interagir com o mundo que os cercam.  

 

OBJETIVOS: Identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de Enfermagem para 

manutenção da precaução de contato em crianças pré-escolares com doenças crônicas 

hospitalizadas e descrever as estratégias utilizadas pelos profissionais de Enfermagem 

para superar as dificuldades na manutenção da precaução de contato.  
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DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa qualitativa descritiva, realizada em um 

hospital pediátrico no município do Rio de Janeiro que atende crianças com condições 

de saúde crônicas. Os participantes foram: 14 técnicos de enfermagem e 6 Enfermeiros, 

que trabalham no setor de internação. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista 

semiestruturada e os dados foram analisados pela Análise Temática de Minayo. A 

pesquisa foi aprovada no CEP da instituição sob o número CAAE: 

64913517.0.0000.5264.  

 

RESULTADOS: Buscou-se identificar, através das falas dos participantes, as 

dificuldades enfrentadas pela equipe de Enfermagem para manutenção da precaução 

de contato em crianças pré- escolares com doenças crônicas hospitalizadas, e 

descrever as estratégias utilizadas no enfrentamento dessas dificuldades. Essas falas 

foram analisadas e organizadas em três unidades temáticas identificadas como: 

Estrutura física e recursos materiais; Peculiaridades da criança pré-escolar com doença 

crônica em precaução de contato; Capacitação das mães e profissionais. Os resultados 

mostram que as dificuldades enfrentadas pela equipe de Enfermagem estão 

relacionadas ao uso inadequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs); a falta 

de material; a estrutura física da instituição com espaço restrito para o leito e cadeira do 

acompanhante; dificuldade das mães em manterem a precaução de contato durante 

hospitalização prolongada devido a doença crônica; características do desenvolvimento 

do pré-escolar em momento de socialização e necessidade de interagir com crianças, 

pessoas e objetos que os cercam e a má adesão dos profissionais em cumprir as 

normas da precaução de contato no caso de doenças crônicas.  

 

DISCUSSÃO: As infecções em pediatria aparecem com mais frequência do que em 

adultos, e são consideradas importantes fatores em complicações do tratamento, visto 

que aumenta a morbidade, a mortalidade, o tempo de permanência hospitalar, 

sobretudo quando a criança tem uma condição de saúde crônica, os custos e o 

sofrimento para a criança e sua família (AZEVEDO, et al, 2016). Adotam-se as medidas 

de precaução de contato para prevenir a disseminação dos agentes infecciosos 

transmissíveis do paciente colonizado ou infectado por microrganismos multirresistentes 

de importância epidemiológica (ALVIM; GAZZINELLI, 2017). As precauções de contato 

devem ser adotadas a todos os pacientes com o intuito de minimizar os riscos de 

contaminação através da higienização das mãos, uso de avental e luvas. Nos resultados 

foi abordada a indisponibilidade de material e de estrutura adequada, como uma das 

dificuldades para manter a precaução de contato. Sendo essencial que o hospital 

ofereça os insumos necessários e uma estrutura arquitetada para que o cuidado seja 
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realizado de forma que sejam cumpridas as normas da precaução de contato, evitando 

ao máximo a transmissão de microrganismos que levam a um maior tempo de 

internação a essas crianças hospitalizadas. As unidades de internação pediátrica, 

portanto, devem dispor de áreas e recursos adequados para evitar a contaminação de 

outros pacientes, dos profissionais e também dos acompanhantes e visitantes 

(AZEVEDO, et al, 2016). Outro tema observado durante o estudo foi à questão de como 

manter o pré-escolar em isolamento mediante as características próprias dessa fase e 

sua doença crônica que leva a internações recorrentes e de longa duração. O pré-

escolar está sempre disposto a brincar e realizar pequenas missões, ele já consegue se 

movimentar com segurança para todas as direções, o que evidencia uma ampliação de 

suas capacidades motoras, também já pratica esporte e jogos. Sendo difícil manter 

essas crianças isoladas mediante as características de seu desenvolvimento, o que foi 

evidenciado nos resultados do estudo, porém nesta fase é essencial que seja garantido 

o brincar que é uma necessidade primordial do pré-escolar. A criança não deve parar 

de brincar mesmo quando hospitalizada, pois são as atividades lúdicas que possibilitam 

adequar o ambiente hospitalar as necessidades das crianças (GESTEIRA, et al, 2014). 

O brinquedo, além de ser uma necessidade básica para o desenvolvimento saudável da 

criança, representa distração e oportunidade para a aprendizagem e desenvolvimento 

das habilidades, considerando que, ao brincar, a criança pode viver simbolicamente as 

fantasias, explorar e dominar o mundo externo, bem como as ansiedades infantis. 

(ENGENHEIRO, et al, 2016). Desta forma colabora efetivamente para o 

desenvolvimento físico, emocional, mental e social da criança, além de ajudá-la a lidar 

com a experiência e dominar a realidade. A necessidade de brincar da criança não 

desaparece, quando esta adoece, é hospitalizada ou tem uma doença crônica. Assim, 

o brinquedo deve ser utilizado para recrear, estimular, socializar, e também para cumprir 

sua função terapêutica. Ao brincar a criança liberta a sua capacidade de criar e 

reinventar o mundo e explorar os limites ao desenvolver o seu mundo mágico. Com a 

incorporação do brincar, um novo mundo de cores e de sorrisos surge na instituição 

hospitalar, à criança adapta-se melhor ao contexto em que se encontra e estabelece 

laços afetivos com todos os envolvidos: criança-família-profissional de saúde 

(ENGENHEIRO, et al, 2016). Nesses setores de isolamento, nem todas as atividades 

podem ser realizadas. É preciso considerar a doença que acomete o paciente e 

trabalhar apenas com aquilo que não oferece risco à sua saúde. Além das medidas de 

proteção com relação ao toque e ao vestuário, é necessário verificar a composição dos 

brinquedos que serão utilizados, pois eles precisam passar por procedimentos de 

higiene e não devem ser compartilhados sem que isso ocorra. A desinfecção é 

obrigatória para todos, mas para que um objeto possa ser manipulado por pacientes 
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com esse tipo de restrição, a cautela deve ser ainda maior. (ALVES, 2014). Algumas 

estratégias para minimizar o nível de estresse produzido pelo isolamento, na criança e 

no acompanhante/ familiar, são de extrema importância uma vez que torna o ambiente 

menos agressivo, mesmo que para isso seja necessário ultrapassar barreiras e criar 

novas formas de cuidar, sem, contudo, rescindir o isolamento (MARQUES; 

SCHWARTZ; MARCON, 2014). Oura forma de minimizar os estresses que a 

hospitalização acarreta na criança é a presença da mãe ou familiar, sendo esta uma 

forma que o pré-escolar sinta-se protegido. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990, é garantido às crianças e aos adolescentes o direito de ter 

um responsável que os acompanhem durante a hospitalização. Os hospitais 

necessitaram se adaptar para receber esse outro elemento do cuidado, que, na maioria 

das vezes, é a mãe (AZEVEDO, et al, 2016). Outro resultado do estudo mostra que a 

forma mais adequada e funcional que os profissionais utilizam como estratégia para 

manutenção do isolamento, são as orientações. A orientação é vista como a melhor 

estratégia para utilização nas unidades de internação pediátricas, sendo a forma mais 

resolutiva. Nesse sentido, destaca-se a importância da educação dos acompanhantes 

e familiares para o controle das infecções nas unidades pediátricas, em especial nas 

crianças com doenças crônicas. É necessário trabalhar com eles, orientando-os e 

esclarecendo suas dúvidas. Essa orientação é uma estratégia que contribui para reduzir 

os custos da atenção à saúde, prevenindo doenças, diminuindo o tempo da 

hospitalização e facilitando uma alta mais rápida (AZEVEDO, et al, 2016). Outro 

resultado significativo do estudo foi à falta de adesão dos profissionais de saúde quanto 

às medidas necessárias para garantir a precaução de contato em crianças com doenças 

crônicas. A maioria dos profissionais participantes da entrevista relata através de suas 

falas não aderir ou identificar que outros profissionais tem dificuldade quanto à adoção 

das medidas de precaução de contato (higienização das mãos, uso de luvas e uso de 

capote). A interrupção da cadeia de transmissão dos microrganismos pode ser realizada 

por meio de medidas eficazes como a lavagem das mãos, o processamento dos artigos 

e superfícies, a utilização dos equipamentos de proteção individual e a observação das 

medidas de assepsia (SANTOS 2013). A lavagem das mãos é uma das medidas mais 

importantes para o controle e prevenção de infecções em unidades de internação 

pediátrica (AZEVEDO, et al, 2016). O estudo reforça que a principal estratégia que pode 

ser utilizada para manter a precaução de contato é o uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e a prática de higienização das mãos. Porém foi perceptível que muitos 

profissionais não aderem às estratégias, mesmo tendo o conhecimento cientifico. O fato 

dos profissionais de saúde não adotarem adequadamente as medidas de precauções 

na prática assistencial ao paciente isolado, impacta negativamente na elevação das 
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colonizações e infecções cruzadas relacionadas ao cuidar (ALVIM; GAZZINELLI, 2017). 

A equipe de enfermagem, por ser o grupo de profissionais mais numerosos na unidade, 

e estar diretamente em contato com a criança hospitalizada, tem um papel fundamental 

no processo de controle e prevenção de infecções, devendo receber educação 

continuada para atingir esse objetivo. Ademais, aspectos motivacionais e sensibilização 

dos profissionais devem ser considerados nesse processo, a fim de aperfeiçoar e 

qualificar o controle das infecções. É fundamental reforçar a necessidade de programas 

de prevenção e controle das infecções como meio de garantir a qualidade da assistência 

prestada e oferecer maior segurança ao paciente (AZEVEDO, et al, 2016). Para tanto, 

a educação continuada dos profissionais de saúde faz-se necessária. Deve-se orientar, 

desde o início, quanto ao fato de que, ao prestar uma assistência adequada e seguir as 

medidas de controle de infecção, o profissional contribui para diminuir o risco de adquirir 

ou disseminar infecções (AZEVEDO, et al, 2016).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem 

para manutenção da precaução de contato podem comprometer o tratamento e 

disseminar doenças, sendo necessário investimento em treinamento e capacitação 

profissional e das mães, bem como provimento adequado de material e reorganização 

da estrutura física de modo a garantir um ambiente seguro. Acerca da temática de 

precaução de contato em crianças pré- escolares hospitalizadas, a bibliografia 

disponível sobre o assunto é ainda bastante limitada. Por isso, sugere-se que novas 

pesquisas acerca do tema sejam realizadas, visto que a quebra da manutenção de 

contato pode gerar diversos riscos tanto para o paciente como para o profissional. 
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INTRODUÇÃO: A incidência de crianças e adolescentes com condições crônicas 

complexas é crescente no mundo moderno, mostrando-se uma das principais causas 

de mortes da população de 0 a 19 anos, sendo elas por más formações, anormalidades 

cromossômicas, neoplasias, doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares. 

Um terço dessas mortes ocorrem no período neonatal, metade no primeiro ano de vida 

e um quarto ocorre em adolescentes de 15 a 19 anos (CARVALHO et al 2012). 

As condições crônicas complexas são definidas pela presença de qualquer doença, cuja 

duração mínima esperada seja de 12 meses (exceto em caso de morte como desfecho 

anterior), com envolvimento de um órgão ou sistema, ou apenas um órgão de forma 

severa, e que necessita de acompanhamento especializado e provavelmente algum 

período de internação em hospital terciário. As crianças com condições crônicas 

complexas (CCCs) possuem muitas características similares, principalmente ao que diz 

respeito às limitações funcionais e a utilização de serviços e recursos de saúde 

(FEUDTNER et al, 2001). O avanço tecnológico permitiu o aumento da sobrevida da 

população pediátrica com condições que anteriormente levariam a morte, levando a 

criação de um novo perfil de clientela a ser atendida nos serviços de saúde, e que 

demandam de cuidados específicos e de alto nível: crianças dependentes de tecnologia. 

(MOREIRA & GOLDANI, 2010). Muitas crianças e adolescentes com CCCs e 

dependentes de tecnologias cursam com internações prolongadas, quando sobrevivem 

e passam por desospitalização, por vezes reinternam com frequência ao hospital, 
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somando outras co-morbidades ao seu diagnóstico de base piorando com isso seu 

prognóstico. Portanto, devem ser considerados os cuidados paliativos como parte de 

seu plano de cuidados, de forma transversal a esses itinerários, frente às notícias de fim 

de vida, gravidade ou instabilidade (MOREIRA et al 2017).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde em 2002: 

“Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e 

seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através 

da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 

tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual” (OMS, 

2002). Os cuidados paliativos devem ser considerados de forma precoce para todos os 

pacientes com condições que ameacem a vida. Ressalta-se que os mesmos não 

excluem os esforços curativos ou que estendam o tempo de vida, mas em conjunto 

devem se sobrepor como componentes do cuidado. (CARVALHO et al 2012). 

Pacientes pediátricos requerem uma abordagem terapêutica prolongada, com ações 

multidisciplinares e complexas em sua maioria. O desenvolvimento infantil resulta em 

evoluções físicas, emocionais e cognitivas, que podem afetar todos os aspectos do seu 

cuidado, incluindo dose de medicamentos, escolha de formas de comunicação e rede 

de apoio. (CARVALHO et al 2012). Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar na literatura nacional e internacional pesquisas que abordem os cuidados 

paliativos pediátricos não oncológicos em crianças e adolescentes com condições 

crônicas complexas. 

 

METODOLOGIA: A abordagem metodológica utilizada foi a revisão integrativa de 

literatura, visto que permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita 

conclusões gerais a respeito da temática, incluindo pesquisas relevantes que dão 

suporte na tomada de decisão e possibilita a melhoria da prática clínica. As etapas da 

revisão consistem em: identificação do tema e elaboração da pergunta de pesquisa, 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, categorização dos estudos, 

avaliação dos estudos incluídos na seleção e por fim interpretação dos resultados e 

síntese do conhecimento adquirido (DAL et al., 2008).  O tema do estudo foi os cuidados 

paliativos em pacientes pediátricos com condições crônicas complexas, com o objetivo 

de responder a seguinte questão: “O que abordam as produções nacionais e 

internacionais acerca dos cuidados paliativos pediátricos não oncológicos às crianças e 

adolescentes com condições crônicas complexas de saúde?”.  Para construção da 

questão norteadora buscou-se utilizar a estratégia PICO, que contribuí para uma 

pergunta de pesquisa bem construída, possibilitando assim a definição correta das 

informações necessárias para a resolução da questão de pesquisa, amplia a 
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recuperação de evidências nas bases de dados, foca o escopo da pesquisa e evita as 

buscas desnecessárias (SANTOS et al 2007).  Os descritores foram definidos à partir 

da consulta nos Descritores em Ciência da Saúde (DECs) e no Medical Subject 

Headings (MESH) sendo eles: “Cuidados Paliativos” (“Palliative Care”), “Criança” 

(“Child”), Adolescente (“Adolescent”), “Doença Crônica” (“Chronic Disease”) e “Criança 

com deficiência (“Disabled Child”). Os descritores foram combinados utilizando o 

operador booleano AND nos idiomas português e inglês, nas bases de dados: Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE/PUBMED) e a Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). Os critérios de inclusão utilizados foram artigos de pesquisa na íntegra, 

publicados entre 2007 e 2019. Foi considerado como marco temporal o ano de 2007, 

pois nesse ano foi publicado o primeiro guia da OMS sobre cuidados paliativos. Os 

critérios de exclusão foram publicações disponíveis apenas com resumo, relatos de 

experiência, resenhas, editoriais, estudos repetidos nas fontes de informações, fora do 

recorte temporal, participantes adultos, estudos exclusivamente sobre oncologia e todos 

os artigos que não são articulados a temática.  A seleção dos artigos foi feita a partir da 

leitura dos títulos e resumos, para se certificar que respondiam à questão norteadora, 

assim como se encaixavam nos critérios de seleção. Para extrair as informações 

necessária, foi utilizado um instrumento de coleta de dados com as seguintes 

informações: título, periódico, autores, tipo de estudo, base de dados, ano e local de 

publicação e profissão dos autores. A partir da organização das informações foi possível 

analisar e discutir os resultados. Os estudos foram organizados em um quadro de 

acordo com os objetivos traçados e após leitura e identificação foram agrupados de 

acordo com o tema abordado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A busca dos artigos nas bases de dados foi realizada 

entre 11 a 13 de julho de 2019 com um resultado de 388 artigos sendo esses: 03 na 

LILACS, 04 na SCIELO, 55 na CINAHL e 326 na PubMed. Após leitura dos títulos e 

resumos e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 26 artigos. 

Seis artigos foram excluídos por estarem duplicados, por fim foram incluídos 20 artigos 

nesta revisão. O resultado segundo as bases de dados foram 01 na LILACS, 01 na 

SCIELO, 05 na CINAHL e 13 na PUBMED.  Em relação ao ano de publicação dos 

artigos, um artigo foi publicado em 2010, um em 2011, um em 2013, um em 2014, dois 

em 2015, cinco em 2016, dois em 2017, seis foram publicados em 2018 e um publicado 

em 2019, mostrando um aumento no interesse pela temática a partir de 2015.  Os países 

onde se concentraram o maior número de pesquisas foi o Estados Unidos com nove 
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publicações, seguido pela Alemanha com cinco, Reino Unido com dois, e no Brasil, na 

Austrália, na Colômbia e em Portugal foram publicados um estudo cada. Cabe aqui 

ressaltar que dentre os 20, apenas um estudo ocorreu no Brasil, evidenciando a 

ausência de interesse na temática. Os assuntos centrais abordados nos 20 artigos 

foram, características epidemiológicas, obstáculos na oferta de cuidados paliativos, 

qualidade dos cuidados paliativos ofertados, temas prevalentes discutidos em 

consultas, processo de tomada de decisão, implementação dos cuidados paliativos, 

avaliação de custos, controle de sintomas, qualidade de vida, experiência dos familiares, 

cuidados de fim de vida, diretivas antecipadas de vida e características relacionadas ao 

óbito de crianças com condições limitantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A importância dos cuidados paliativos em pediatria como 

estratégia de proporcionar qualidade de vida e alívio do sofrimento, assim como redução 

de custos e de intervenções desnecessárias em doenças que ameaçam a vida têm sido 

reconhecidos por países onde se discute e se implementam tais práticas.  

Crianças e Adolescentes com condições crônicas complexas e seus familiares se 

beneficiam de práticas de cuidados paliativos durante todo curso da doença, ainda que 

são poucos os estudos e abordagem específicas que abordem essa clientela, e muitos 

são os obstáculos e desafios que se enfrentam os profissionais responsáveis por essa 

prática. Cabe ressaltar que os estudos e as práticas em cuidados paliativos em crianças 

e adolescentes com CCCs ainda são limitados, principalmente no Brasil. Esta revisão 

chama atenção para ampliação de estudos relacionados a temática.  
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INTRODUÇÃO: O modelo tradicional de educação em saúde propõe estratégias 

educativas baseadas nos pressupostos biomédicos, onde existe uma hierarquização do 

conhecimento que deve partir do profissional de saúde para o indivíduo (COLOMÉ; 

OLIVEIRA, 2012). Esse modelo orientador da transmissão de informações sobre saúde 

e cuidados tem excluído as narrativas das pessoas dos materiais produzidos, 

valorizando mais a dimensão técnica e biológica do que a existencial. De acordo com 

Leite (2009), o modelo biomédico encontra-se esgotado nas possibilidades de atender 

aos desafios gerados pelas mudanças sociais das últimas décadas. É cada vez mais 

necessário pensar em outras estratégias educativas que entendam o indivíduo no seu 

contexto, levando em consideração a participação dos cuidadores familiares no 

processo de promoção e manutenção da saúde, para além da mera replicação de 

informações. Para Grippo e Fracolli (2008, p. 431), essas estratégias devem “ultrapassar 

o âmbito da informação em saúde e devem ser orientadas para a produção de 

instrumentos facilitadores e construtores de novos conhecimentos que propiciem 

subsídios para o cuidado às crianças”. Um processo educativo mediado por recursos 

visuais em movimento e vivenciais representa uma nova tendência. Várias propostas de 

material educativo vêm ampliando sua utilização para mediar conteúdos de saúde. 

Quadrinhos, jogos, softwares e vídeos são alguns desses exemplos. Essas 

modalidades de comunicar informação em saúde podem contribuir para elucidar 
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dúvidas sobre cuidados de crianças com condições complexas, doenças e 

incapacidades, e podem beneficiar aqueles que experimentam barreiras de 

comunicação (ROSAS-BLUM; GRANADOS; MILLS; LEINER, 2018). Ao utilizar a 

linguagem escrita e a imagem, a narrativa tem potencial de responder a questões de 

ordem social e emocional que cercam o processo de doença (MCNICOL, 2015). A 

utilização de narrativas que combinem imagem e linguagem escrita – filme, ficção, 

poesia e arte visual - não se limita a informar sintomas de doenças, mas amplia as 

possibilidades de tomada de consciência a respeito de uma condição, prepara para 

realização de procedimentos de saúde, auxilia na escolha de um tratamento ou promove 

a autonomia no cuidado de uma doença crônica (MCNICOL, 2013, id. 2016). Para Lima 

et al. (2017, p. 2), os materiais educativos e as tecnologias audiovisuais são ferramentas 

para subsidiar a educação, visto que a “associação de áudio com imagem aproxima os 

conteúdos à realidade da população, despertando interesse e, consequentemente, 

gerando mais aprendizado”. Nesse aspecto, os vídeos educativos são um recurso “rico, 

interessante e complexo, que auxilia na promoção da educação” (RAZERA; BUETTO; 

LENZA; SONOBE, 2014). Ainda segundo as autoras, o vídeo educativo é um recurso 

disseminador de conhecimentos, podendo ser usado como estratégia para a formação 

da consciência crítica e como forma de promoção da saúde (2014, p. 174). O vídeo 

educativo tem seu uso reconhecido na área da educação, como meio de suporte a 

aprendizagem, para ilustrar conceitos, disseminar informação, entre outros usos. 

Porém, á medida que os equipamentos para produção, edição e armazenamento dos 

vídeos estão mais acessíveis, a ferramenta de vídeo tem tido seu uso ampliado. Como 

resultado, observa uma disponibilidade cada vez maior de vídeos em plataformas de 

streaming, com as mais diversas finalidades. No contexto do cuidado às crianças que 

respiram por traqueostomia, seria interessante um recurso educativo que pudesse dar 

voz às narrativas vivenciadas por seus familiares no dia a dia, e contemplasse os 

desafios experimentados por eles nos cuidados cotidianos de sobrevivência e 

manutenção da vida. Recursos que representassem visualmente, com som e 

movimento, as habilidades necessárias para o cuidado da criança com traqueostomia, 

que os familiares conquistam com base na “tentativa e erro” (NEVES; CABRAL, 2009). 

A aquisição dessas habilidades é fundamental para um cuidado com segurança no 

ambiente da casa, para auxiliar os familiares cuidadores a perceber variações na 

coloração normal da pele, que indique a necessidade de aspiração das vias aéreas 

inferiores; identificar a mudança no padrão respiratório da criança, discernir o frêmito 

torácico na vigência de secreção nas vias aéreas inferiores; observar a coloração da 

secreção aspirada através da traqueostomia. Todas essas questões dificilmente são 

abarcadas nos materiais impressos, porém tem potencial para serem tratadas em 
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materiais audiovisuais. Em se tratando de uma população repleta de particularidades e 

complexidades, o material educativo em formato de mídia audiovisual conjugado com 

dramaticidade das histórias das pessoas se apresenta como um recurso potente para 

contribuir na formação de conceitos e aprendizagem. O presente estudo tem como 

objeto os desafios dos familiares cuidadores nos cuidados de manutenção da vida de 

crianças com traqueostomia.  

 

OBJETIVOS: identificar os desafios relacionados aos cuidados de sobrevivência de 

crianças com traqueostomia, quando no ambiente de casa; construir estratégias de 

respostas e soluções aos desafios que as famílias enfrentam para cuidar das crianças 

com traqueostomia; e traduzir essas estratégias associadas ao conhecimento científico 

na produção de um vídeo educativo sobre cuidado a criança com traqueostomia.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tendo como marco conceitual a Tradução do 

Conhecimento, o estudo pretende articular as narrativas dos familiares cuidadores das 

crianças com traqueostomia e os temas que serão gerados após a análise destas, com 

as melhores evidências científicas disponíveis, para propor uma ferramenta educativa 

para ensino em saúde dos cuidadores de crianças com traqueostomia. De acordo com 

o modelo conceitual do CONHECIMENTO A AÇÃO, será realizada a fase da Criação 

do conhecimento, que consiste em três etapas: Etapa diagnóstica (pesquisa do 

conhecimento empírico), Etapa de síntese do conhecimento (síntese do conhecimento 

cientifico) e etapa de produção do vídeo educativo (ferramenta do conhecimento), A 

Etapa de Pesquisa será implementada em dois passos: A primeira etapa é a busca das 

narrativas dos familiares cuidadores a respeito dos desafios de cuidar de crianças com 

traqueostomia. O primeiro passo consistirá na pesquisa dos desafios das famílias para 

cuidar, quando se busca o conhecimento empírico. Para tal, adotar-se-á o Método 

Criativo e Sensível para captura das narrativas. O Método Criativo e Sensível (MCS) se 

propõe a viabilizar a construção coletiva do conhecimento, a partir de uma prática grupal 

e de produção artística, ao conjugar participação e a arte. Ambos os recursos auxiliam 

a acessar a “dialogicidade das experiências humanas, histórica e socialmente 

construídas, expresso sob a forma de linguagem verbal (enunciado) e não verbal 

(gestos, atitudes, grafismo, movimentação corporal) para aproximar-se da alteridade e 

da identidade dos participantes de uma pesquisa” (CABRAL; NEVES, 2016). Será 

realizada uma Dinâmica de Sensibilidade e Criatividade denominada Corpo Saber, 

onde, através da seguinte questão geradora de debate: “como eu cuido do corpo do 

meu filho/a, com a traqueostomia, quando estamos na nossa casa”? será solicitado aos 

familiares cuidadores que, utilizando o material disponibilizado, escrevam ou desenhem 
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em folhas de papel A4, de maneira individual, pelo tempo preestabelecido no período 

de explicação da dinâmica, como realizam o cuidado em cada criança. Essa Dinâmica 

pretende, através da representação no corpo da criança, suscitar as memórias latentes 

dos cuidadores, as experiências e situações vivenciais que eles experimentam no 

cuidado ás suas crianças com traqueostomia, e assim fazer emergir os desafios 

enfrentados por eles nas situações do cotidiano do cuidar, enunciadas na discussão 

grupal. Optou-se pela produção artística individual em detrimento da coletiva por que os 

grupos serão formados por representantes dos familiares cuidadores de crianças com 

traqueostomia, captados no cenário da pesquisa. Esses familiares serão agrupados de 

acordo com a conveniência dos mesmos para comparecerem ao local de coleta de 

dados e distribuídos de maneira equânime, quando possível, entre os grupos a serem 

formados. Apesar da premissa do método priorizar a pluralidade, acredita-se que a 

produção individual socializada no encontro coletivo também oportunize a construção 

coletiva do conhecimento. Após o tempo estipulado, os participantes serão estimulados 

a falarem sobre a produção artística, enunciando suas experiências, enquanto o auxiliar 

de pesquisa e o coordenador da dinâmica tomam nota das palavras-chave que surgirem 

das falas dos familiares. No próximo movimento, os participantes realizarão a análise 

coletiva da produção artística, codificando as experiências em temas geradores, que 

serão validados, sintetizados e recodificados dentro da própria prática grupal. Os 

discursos enunciados sobre os significados das produções artísticas serão gravadas por 

meio de gravador digital. As dinâmicas e as produções serão fotografas e será 

preenchido um diário de campo por um auxiliar de pesquisa, a fim de pontuar 

percepções do grupo e andamento da dinâmica. Também será preenchido um 

questionário de caracterização do participante de pesquisa, para identificar idade, 

escolaridade, condições de habitação, renda, estrutura familiar, tempo que cuida da 

criança com traqueostomia, para que esses dados enriqueçam as análises realizadas 

posteriormente. As falas gravadas serão transcritas em programa de edição de texto 

para posterior leitura e análise. A técnica utilizada para análise dos dados obtidos nos 

Encontros Grupais será a Análise de Discurso proposta por Eni P. Orlandi. As narrativas 

transcritas das dinâmicas serão o corpus de análise e constituirão o material empírico a 

ser analisado. O segundo passo da Etapa de Pesquisa consistirá na busca do 

conhecimento científico que dialogue com os desafios apresentados pelas famílias. 

Será realizada uma Revisão Integrativa a sobre os cuidados a criança com 

traqueostomia. A técnica de análise dos resultados da Revisão será a Análise de 

Conteúdo (AC) proposta por Minayo (2010). Através da AC espera-se encontrar 

respostas para as questões formuladas, descrevendo o conteúdo encontrado de 

maneira sistemática O conhecimento gerado sobre as estratégias de enfrentamento dos 
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desafios cotidianos vivenciados pelos familiares cuidadores de crianças com 

traqueostomia proveniente da análise das narrativas produzidas na DCS será 

“costurado” (Processo conhecido no modelo teórico como tailoring) ao conhecimento 

científico proveniente da Revisão integrativa, para gerar as histórias a serem retratadas 

no vídeo educativo. A segunda etapa metodológica da pesquisa corresponde a 

produção do vídeo educativo. Nesta etapa dá-se a elaboração do vídeo educativo, e 

será realizada conforme as três fases propostas por Fleming, Reynolds e Wallace 

(2009): uma fase de pré-produção, outra de produção e a última de pós-produção. Será 

produzido um filme de curta duração, com no máximo 20 minutos, sobre o cuidado a 

criança que respira por traqueostomia. Para a produção do vídeo, será utilizado uma 

empresa de produção de mídia contratada pelo Pesquisador Responsável. Os atores 

serão voluntários, captados na Escola de atores Companhia de Teatro Contemporâneo, 

que assinarem o termo de Autorização de Uso de Imagem e Som.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o estudo contribua para fortalecer as 

práticas de promoção e educação em saúde de crianças com necessidades especiais 

que respiram por traqueostomia, além de fomentar a pesquisa e o ensino nessa área do 

conhecimento. 
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INTRODUÇÃO: A presença dos pais durante a hospitalização de seus filhos doentes 

produz muitos benefícios no que diz respeito ao estabelecimento de vínculos, auxiliando 

a criança na aceitação da internação e diminuindo a angústia do abandono. A internação 

de longa duração é propícia para o estabelecimento de vínculos também com a equipe 

de saúde e pode funcionar como um forte aliado no processo de produção de cuidados, 

no que se refere a definição do lugar da família e compartilhamento das 

responsabilidades. Contudo, como parte inerente das relações, a presença de tensões 

entre familiares e profissionais pode influenciar no bom fluxo da assistência, de modo 

que a equipe de saúde por vezes necessita de recursos que auxiliem na estabilidade 

das relações construídas no ambiente de hospitalização. Destacamos aqui os Grupos 

Operativos, que são caracterizados como tecnologias leves e têm como premissa a 

produção de relações de reciprocidade e de interação, priorizando a escuta, o interesse, 

a construção de vínculos e de confiança, captando a singularidade, o contexto, o 

universo cultural, e os modos específicos de viver, enriquecendo e ampliando os modos 

de produzir o cuidado (Merhy e Feuerwerker, 2009). Logo, a proposta deste relato de 

experiência é apresentar o desenvolvimento do trabalho com Grupos Operativos junto 

aos familiares e a equipe de saúde de uma Unidade Intermediária (UI) de um hospital 

pediátrico de alta complexidade. 
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OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de Grupos 

Operativos realizados com famílias e profissionais de saúde de uma Unidade 

Intermediária pediátrica, explicitando como a atividade grupal favorece o vínculo entre 

os familiares e a equipe, bem como sustenta a proposta de compartilhamento da 

responsabilidade de cuidado das crianças crônicas junto às suas famílias. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: De modo geral, Grupos Operativos têm como objetivo 

o desenvolvimento de uma tarefa, que para ser desenvolvida enfrenta a mobilização de 

um processo de mudança, que passa pela diminuição dos medos básicos da perda e 

do ataque (Pichon-Rivière, 2000). Nesse contexto, os Grupos Operativos realizados na 

UI se constituem no formato de reuniões de equipe com os responsáveis do paciente, 

cujo foco é potencializar, através de uma aproximação franca e empática, o 

entendimento e a participação da família no projeto assistencial construído para o 

paciente. O campo da experiência referida é uma unidade intermediária, com cinco 

leitos, caracterizada por receber crianças e adolescentes em estabilidade clínica, mas 

ainda sem condições de serem transferidas para unidade de menor complexidade. 

Nesse campo, nota-se que as famílias dos pacientes passam a ter, de forma inesperada, 

a tarefa de cuidar de uma criança com uma doença crônica, por vezes complexa e por 

outras, com total dependência de tecnologias para manutenção da vida. Devido às 

constantes dúvidas dos pais e incertezas sobre o quadro clínico do paciente ao longo 

da hospitalização, foi instituída a estratégia dos Grupos para responder à necessidade 

de comunicação dialógica e sistematizada entre equipe e familiares. A partir da reunião 

multiprofissional - também conhecida como round - são identificadas as famílias que 

expressam dificuldades de compreensão acerca do adoecimento do paciente, devido à 

complexidade que envolve o diagnóstico, prognóstico, tratamento ou desospitalização. 

Detectada a demanda, é agendada uma reunião com os responsáveis, sendo o convite 

estendido a outros membros da família e da rede de apoio, podendo estes serem do 

território ou possuírem proximidade afetiva. Para constituir a representação da equipe 

de saúde, reunimos profissionais de referência das áreas da medicina, psicologia, 

serviço social, enfermagem e fisioterapia. A participação também está aberta para 

profissionais de outras categorias que colaboram pontualmente e formam a equipe de 

apoio. Os Grupos acontecem em espaço físico preparado previamente para oferecer 

um setting com privacidade adequada para as trocas e comunicação de notícias difíceis 

(Penello e Magalhães, 2010). São realizadas no setor do serviço de psicologia, 

geralmente no turno da tarde das quartas-feiras, com a duração de aproximadamente 

90 minutos. Destacamos que não são realizadas semanalmente, visto que são 
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agendadas quando a demanda é identificada nos rounds multidisciplinares e, por vezes, 

acontecem várias reuniões com uma única família. Ao final de cada grupo, ocorrem 

discussões entre os profissionais de saúde, com o objetivo de alinhar as observações e 

encaminhamentos acerca do caso, para elaboração posterior de um relatório a ser 

anexado no prontuário. O relatório demarca os objetivos para a realização do Grupo e 

aborda os aspectos mais importantes da discussão, apresentando também quais foram 

os encaminhamentos finais. 

 

RESULTADOS: As reuniões tiveram início no ano de 2017, porém, a partir de 2018 

foram sistematizadas com o modo operante atual. Sendo assim, no período de julho de 

2018 a julho de 2019 foram realizadas aproximadamente 20 reuniões com as famílias. 

Observou-se que diante da convocação para as reuniões os pais também estiveram 

presentes, apesar da constatação de que os cuidados ficam a cargo da figura feminina 

ao longo da internação. Verificou-se também que a proposta dos Grupos com os 

principais cuidadores promoveu para além da compreensão do quadro clínico, o 

estreitamento dos vínculos com os profissionais de saúde e maior envolvimento da 

família no planejamento dos cuidados. Desse modo, a realização dos Grupos é vista 

como um momento oportuno para que a equipe identifique de forma mais empática as 

singularidades das famílias, possibilitando a criação de um espaço dialógico que 

legitima o compromisso de parceria entre os profissionais de saúde e os acompanhantes 

da UI. 

 

DISCUSSÃO: O perfil das crianças hospitalizadas na UI compreende as características 

de comprometimento de um sistema orgânico, ou diferentes sistemas, levando a 

necessidade da assistência pediátrica especializada e algum período de hospitalização 

em um centro de cuidado terciário (Newacheck e Kim, 2005). O tempo de permanência 

no hospital durante a internação afeta de forma intensa os familiares, que vivenciam 

constantes mudanças ocorridas em um ambiente ameaçador sob a dominação do tênue 

limite entre a vida e a morte. Em geral, os membros da família responsáveis pelo cuidado 

do paciente necessitam paralisar todos os seus compromissos, ficando suas vidas em 

suspenso. Nesse contexto, as figuras maternas são as mais afetadas, tendo em visto 

que são as principais cuidadoras. Como consequência, essas mulheres apresentam 

maior risco de desenvolver problemas emocionais em função de noites de sono 

interrompidas e diversas preocupações. O afastamento físico e afetivo com os demais 

familiares pode originar separações conjugais e ressentimentos de outros filhos que 

essa mãe possa ter. Ainda com relação aos longos períodos de internação, a equipe de 

saúde também sente os impactos gerados pela permanência da família no hospital. 
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Frequentemente é preciso cuidar das fronteiras - ou falta delas - estabelecidas na 

relação equipe-familiares, uma vez que essas podem gerar tensões que interferem 

diretamente na qualidade do cuidado (Peres e Lopes, 2012). O cotidiano revela que 

alinhar as expectativas entre familiares e profissionais exige esforços capazes de 

promover trocas, em que o processo dialógico inclua o compromisso de levar em 

consideração a perspectiva do outro e reconhecê-la como legítima, já que “Diálogo é o 

resultado de uma atitude em relação ao outro, de forma crítica, criativa e inclusiva” 

(Freire e Shor, 2011). Nesse sentido, a proposta de Grupos Operativos pode ser 

avaliada como uma potente ferramenta, com densidade tecnológica leve, capaz de 

prevenir e proteger os acompanhantes e a equipe multiprofissional das tensões 

cotidianas, além de auxiliar a construção conjunta na arte do cuidado. Os processos 

grupais favorecem aos sujeitos um aprendizado que coloca em evidência a possibilidade 

da elaboração de uma nova postura, conhecimento, integração e de questionamentos 

acerca de si e dos outros (Pichon-Rivière, 2000). Acredita-se que o aprendizado gerado 

a partir das relações estabelecidas em grupo difere da comunicação meramente 

informativa, uma vez que aprender em grupo significa uma leitura crítica da realidade, 

uma atitude investigativa, uma abertura para as dúvidas e para as inquietações do outro. 

Sendo assim, é possível relacionar a experiência com os Grupos Operativos com a 

lógica da Política Nacional de Humanização da assistência, cuja proposta de 

acolhimento, de clínica ampliada e de atenção integral visa a superação da 

fragmentação das intervenções sobre os sujeitos e promove a uma visão inseparável 

das dimensões biopsicossociais (BRASIL, 2013). Isso significa colocar no centro da 

cena do cuidado o usuário como um sujeito singular, carregado de toda sua bagagem 

cultural, social, crenças e valores. Desse modo, rompe-se com a prática de pensar 

somente a doença e inaugura-se um modo de produzir saúde no qual a criança e sua 

família figuram como atores, lado a lado, junto aos profissionais de saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se incontestável a necessidade de incorporar a 

figura dos acompanhantes, não somente no que se refere ao cumprimento de um direito, 

mas também contemplando abertura para a introdução de novos modelos de 

relacionamentos, que se instituem num espaço de construção de conhecimento e 

trocas, legitimando ao acompanhante o seu lugar e papel no compartilhamento da 

responsabilidade do cuidado. Evidencia-se o estabelecimento da produção de saúde e 

de subjetividade presentes em todos os elementos do processo, demandando uma 

forma especial de pensar estratégias dialógicas que fortaleçam os vínculos, favoreçam 

o entendimento do contexto da doença e promovam boas práticas da assistência 

pediátrica. Nesse contexto, considerou-se a experiência com o uso de Grupos 
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Operativos uma estratégia exitosa que pode ser aplicada em outras áreas da produção 

de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Residência Multiprofissional em saúde se configura como um campo 

de potencialidades e desafios no que tange a formação especializada em serviço para 

o Sistema Único de Saúde – SUS. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), o 

objetivo da Residência Multiprofissional em saúde é a formação de recursos humanos 

qualificados para a atuação nos novos moldes organizacionais propostos pelo SUS 

devido a necessidade de ampliar entre os profissionais uma visão humanista, reflexiva 

e crítica que seja qualificada para exercer a sua área embasada no rigor científico-

intelectual e nos princípios éticos. O processo de ensino-aprendizagem a partir da 

prática profissional e interdisciplinar oportuniza compreender o processo saúde versus 

doença numa perspectiva de totalidade através de reflexões críticas e visão ampliada 

acerca da realidade biopsicossocial de cada indivíduo. A interdisciplinaridade decorre 

da necessidade de superar a visão fragmentada do saber (FAZENDA, 2011). A Portaria 

nº 199 de 2014 instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras e aprovou as Diretrizes para a Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras no âmbito do SUS. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

são consideradas doenças raras aquelas que afetam 65 pessoas em cada 100.000 

indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. Destas, 80% são oriundas 
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de fatores genéticos (BRASIL, 2014). O Centro de Referência Nacional em questão foi 

credenciado pela Portaria Nº 3.123 de 28 de dezembro de 2016 como o primeiro Centro 

de Referência em Doenças Raras no Estado do Rio de Janeiro, no eixo composto pelas 

doenças raras de origem genética, que compreende as anomalias congênitas, 

deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo (BRASIL, 2016). Portanto, desde 

2014, dispõe-se da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras, que estrutura a linha de cuidado no Sistema Único de Saúde, com o objetivo de 

ampliar e democratizar o acesso aos serviços de saúde e informações, reduzir a 

morbidade e proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas acometidas por 

doenças de origens raras. De acordo com a OMS, qualidade de vida é “a percepção do 

indivíduo enquanto sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (OMS,1998). Envolve, portanto, o bem-estar espiritual, físico, mental, 

psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, saúde, educação, habitação 

saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Um dos princípios do SUS é a 

integralidade do cuidado em todos os níveis de complexidade na atenção à saúde. De 

acordo com o Ministério da Saúde, a integralidade pressupõe a articulação da saúde 

com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial que tenha 

repercussão na qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 2019). O processo que 

objetiva a integralidade do cuidado é permeado pela interdependência entre as políticas 

sociais associadas à necessidade de viabilizar o acesso equânime, ou seja, o acesso a 

partir da perspectiva de equidade, de acordo com as demandas inerentes as 

especificidades de cada usuário de forma holística (SILVA e SENA, 2008). A 

integralidade do cuidado é construída a partir da articulação dos saberes na práxis 

profissionais da equipe de saúde. O exercício profissional das diferentes áreas do saber 

operacionalizado no cotidiano deste Centro de Referência possibilita materializar a 

integralidade do cuidado a partir do trabalho interdisciplinar cujo objetivo é atender os 

usuários em suas demandas biopsicossociais (SILVA e SENA, 2008). Para efetivar a 

chamada interdisciplinaridade é fundamental para qualquer profissão ater-se para o fato 

de que não se encontra isolada de outras profissões, além disso, ter a plena consciência 

de que para bem interagir com as mesmas, é sempre necessário saber definir e ser 

competente em seu campo. Este é um elemento fundamental para que haja, de fato, 

troca entre os saberes – o que define a equipe interdisciplinar (CARVALHO, 2012). 

Durante uma disciplina semelhante as Residências Multiprofissional e de Enfermagem, 

foi possível a construção de um Projeto Terapêutico Singular - PTS acerca de um caso 

discutido pelos residentes destes Programas. O PTS é um conjunto de propostas de 

condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da 
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discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, e geralmente é dedicado a situações 

mais complexas (BRASIL, 2007). Portanto, o PTS foi construído na perspectiva de 

propiciar a singularidade, ou seja, as peculiaridades, como elemento central de 

articulação entre os pares. 

 

OBJETIVO : O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência vivenciado 

em uma disciplina do eixo teórico transversal do Programa de Residência 

Multidisciplinar de um Centro de Referência em tratamento de doenças raras localizado 

no Município do Rio de Janeiro – RJ. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado 

no contexto da disciplina Intersetorialidade, Interdisciplinaridade e Integralidade no 

cuidado em saúde ministrada no Eixo teórico transversal comum dos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente Cronicamente 

Adoecidos e Enfermagem Obstétrica de um Centro de Referência localizado no 

Município do Rio de Janeiro. As atividades foram desenvolvidas com os residentes das 

áreas de: Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, durante os meses de maio de 2019 

a junho de 2019, em um Centro de Referência, localizado no município do Rio de 

Janeiro. A construção do PTS buscou viabilizar o acesso aos direitos sociais no território 

onde o usuário reside, buscando viabilizar a linha de cuidado integral em saúde e a 

longitudinalidade do cuidado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: O usuário do SUS atendido no Centro de Referência 

em questão possui uma doença rara de origem genética. Sua trajetória em busca ao 

diagnóstico da mesma percorreu por outros dispositivos de saúde de média e alta 

complexidade. A patologia agregada ao usuário tem necessidade de um diagnóstico 

precoce e é prioritariamente caracterizada pelos seus achados clínicos.  

O que despertou a necessidade da construção deste PTS foi a falta de acesso do 

usuário aos serviços socioassistenciais e aos serviços de reabilitação, pois, considera-

se importante a viabilização dos meios necessários para a manutenção da linha de 

cuidado em saúde a fim de manter a qualidade de vida, além da deudo território o qual 

residem, além de não acessar o Programa de Atenção domiciliar, dada a necessidade 

de realizar acompanhamento multiprofissional no território. Os problemas centrais 

detectados foram: família em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica, violação 

dos Direitos Sociais do usuário, esquema de vacinação incompleto e demora para o 

início do tratamento adequado da patologia. Os fatores de risco decorrem dos aspectos 

clínicos como, por exemplo, os riscos inerentes às deformações causadas pela doença. 
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As ações propostas foram construídas pelo olhar articulado da equipe multiprofissional 

já citada anteriormente a partir de uma perspectiva de intersetorialidade envolvendo os 

seguintes dispositivos e programas: Atenção Primária em saúde, Programa de Atenção 

Domiciliar, Centro de referência de Imunobiológicos, e Coordenadoria Regional de 

Educação. Além disto, foram refletidas questões acerca das dimensões cognitivas, 

psicológicas e sociais do usuário, onde foram apontados os seguintes desdobramentos: 

acessibilidade do paciente, possibilidade de realizar encaminhamento para ambulatório 

de Terapia Assistiva do Centro de Referência, a fim de oferecer treinamento com 

recursos terapêuticos adaptados para promover autocuidado e mais independência. 

Em relação à subjetividade do paciente foram traçadas hipóteses que permeiam o 

cotidiano do usuário tais como: a relação do sujeito com a sua doença e as limitações 

impostas pela mesma (analisar se o usuário se utiliza de defesas psíquicas e quais são), 

o olhar dirigido ao seu próprio corpo: questões egoicas e narcísicas (como o usuário se 

vê, como ele acredita que as pessoas lhe veem) e questões da autoestima. 

E, não obstante, considera-se necessário apreender como o usuário se identifica em 

relação as esferas da vida social e o seu arranjo familiar. Além da relevância em 

compreender quem foram e quem são os seus principais cuidadores e como se efetiva 

a dinâmica de interação entre eles. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência profissional a partir da formação em serviço 

que a Residência Multiprofissional em saúde proporciona é fundamental para 

compreender a realidade social em que os usuários estão inseridos bem como as 

contradições encontradas na materialização dos direitos sociais legalmente previstos. A 

perspectiva Multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial é indispensável na atenção 

à saúde, observando o contexto de cada indivíduo numa concepção de totalidade. 

É necessário, durante o exercício profissional das diferentes áreas do saber, o 

compartilhamento de um objetivo comum, que se materializa na qualidade dos serviços 

prestados à população usuária, através do acesso universal, integral e equânime em 

todos os níveis de complexidades do sistema, bem como a garantia da linha de cuidado 

integral e a longitudinalidade do cuidado em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Interessa-nos debater sobre os atuais enfoques da saúde pública, que 

enquanto política social vem se conformando enquanto bem mercantil, contrapondo-se 

aos paradigmas universais, equânimes e de integralidade inscritos na Constituição 

Federal de 1988. Nossa intenção é estimular o debate entre acadêmicos e profissionais 

de saúde. Nesta direção, torna-se relevante a problematização dos Determinantes 

Sociais (DSS) no processo saúde/doença, conceituado pelo denominado Movimento de 

Reforma Sanitária no Brasil (1970/1980), e articular com a teorização do setor. Está 

analise se faz relevante, pois se observa que a referida temática, apesar da importância 

para reorientação da política e do trabalho em saúde vem sendo desprestigiada em 

meio ao recrudescimento do conservadorismo no Brasil e no mundo. 

 

OBJETIVO: Identificar e refletir quanto algumas das contradições e limites colocadas no 

processo de internação de crianças e adolescentes. 

 

DISCUSSÃO: Na década de 1990, dois projetos passam a coexistir em campo 

permanente de tensão e disputas: o da Reforma Sanitária – gravado na Constituição 

Federal de 1988 – e o Projeto Privatista, voltado para o mercado (BRAVO, 1996; 2007). 

Igualmente, Soares (2012), discute a existência de um terceiro projeto em disputa na 

área da saúde conhecido como o “SUS possível”, que seria uma flexibilização do Projeto 

de Reforma Sanitária, diante dos ataques do neoliberalismo ocorridos no campo da 

saúde impostos pela política econômica. A submissão do SUS a política econômica 

infectada pelo projeto neoliberal submete o SUS a uma refuncionalização dos seus 
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princípios e diretrizes, onde os princípios são baseados em propostas do Projeto de 

Reforma Sanitária de 1988 e do projeto privatista. Hipotecamos que há uma tentativa 

do Estado brasileiro ressignificar de modo consensual, os conteúdos do direito, da 

justiça social e da equidade; onde esses devem ser (re) interpretados e aplicados na 

sociedade, a partir dos interesses econômicos e individuais.Tais indicativos tornam-se 

relevantes e trazem à tona as contradições que adensam a atual política de saúde que 

conforme Bravo e Menezes (2011) vão orientar produções científicas e o plano de saúde 

brasileiro, enfatizados no cotidiano, sem a perspectiva da emancipação humana e da 

totalidade social. Nessa direção, é imperativo tornar inteligível a saúde e a 

representação epidemiológica. Indica-se aqui um esforço para superação da 

compreensão dos DSS dentro da lógica da epidemiologia tradicional cunhada no 

processo de morbidade e mortalidades. Notadamente, prevalece a ótica positivista na 

atenção em saúde e nas produções teóricas e, “para expor o óbvio, como por exemplo, 

que os pobres têm pior saúde que os ricos. Não se encontra aí qualquer teoria da 

sociedade de caráter crítico ou, pelo menos, explicativo” (CEBES, 2009, p.3). 

É notório que o advento do SUS ressignificou a intervenção profissional dos assistentes 

sociais na área da saúde, bem como ampliou em larga escala a sua inserção em 

distintos municípios, tendo em vista a atender as inovações constitucionais na direção 

do paradigma da atenção sanitária. Assim, ao pensarmos a atual conjuntura de 

supressão e como hipotecamos, de ressignificação do termo direito e, especialmente 

aqui tratado o direito à saúde, como se dará a incorporação e análise dos determinantes 

sociais no processo saúde/doença? A incorporação dos determinantes sociais no 

ensino em saúde é de fundamental relevância para o exímio desenvolvimento do 

trabalho coletivo em saúde, na organização de suas ações e na construção de projetos 

e programas de atendimento aos usuários, sobrepondo ações imediatas com vistas à 

defesa e ampliação dos direitos sociais, que ultrapassem o plano teórico e concretizam-

se na realidade. A desigualdade social em países como o Brasil é alarmante e se 

expressam de formas distintas entre as nações e no seu interior. Tais evidências afetam 

diretamente a saúde dos/as trabalhadores e conformam os determinantes sociais de 

saúde. Portanto, é a partir deste campo de análise que se requisita aos assistentes 

sociais a qualificação permanente, a capacitação teórica e competências técnica e 

política, para a condução de uma intervenção plasmada na realidade social e estimule 

a produção de conhecimentos sobre a referida temática. 

 

METODOLOGIA: Estudo analítico que, por meio da bibliografia especializada da área, 

observa o atravessamento das determinações socioeconômicas e culturais no processo 

saúde-doença de crianças e adolescentes em processo de internação hospitalar. O 
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entendimento de tais questões torna-se imprescindível a pesquisadores e profissionais 

de saúde e a qualificação da assistência.  

 

RESULTADOS: As contradições precípuas que se colocam dentro das unidades 

públicas hospitalares – em especial àquelas que agora são geridas por empresas 

públicas – são as que apontam para o sentido da (des) compreensão do papel legal do 

Estado. Os trabalhadores da saúde pública sucateada necessitam encarar desafios, que 

muitas vezes transcendem o seu poderio no cotidiano do fazer profissional, ao mesmo 

tempo em que afetam diretamente as suas condições de trabalho e sua saúde mental. 

A título de exemplo, podemos citar a falta de insumos hospitalares básicos, tais como 

medicamentos de baixo custo e a impraticabilidade de concessão de altas hospitalares, 

ligadas a morosidade de prestação de serviços públicos farmacêuticos ou de mobilidade 

urbana. A tendência da sociedade contemporânea que considera e incorpora os 

pressupostos do “SUS popular possível” é, a medida que se dê o avanço da concepção 

de saúde pública, ocorrer concomitante a aceleração do modelo de governança 

incorporada às novas formas de gestão dos empreendimentos capitalistas. O que torna 

os sujeitos usuários da saúde pública, padecedores da barbárie pactuada pelo Estado 

aliado ao grande capital. A reprodução social na sociedade conduzida pelo mandado do 

modo de produção capitalista coloca os sujeitos expostos a fragilizações que favorecem 

o surgimento de doenças do corpo e da mente, o que chama o Estado a desempenhar 

o seu papel enquanto responsável pela proteção social de saúde, porém o movimento 

que se observa é contrário a esta coordenada. Dessa forma, a medida que os sujeitos 

perdem a saúde entregues a reprodução social da vida, ao mesmo tempo, perdem as 

condições de mantê-la ou recuperá-la através do respaldo econômico daquele que 

contratualmente tornou-se responsável pela mesma, o Estado. No processo de 

internação de crianças e adolescentes ficam evidentes as dinâmicas das relações dos 

sujeitos com a organização do trabalho, pois se mostram nesse processo, as lacunas 

deixadas pelas legislações mal amarradas, bem como as relações sociais estabelecidas 

na sociedade de classes, onde a reprodução social da vida está ligada a venda da força 

de trabalho e a divisão social e sexual do trabalho. Em um Hospital Universitário onde 

as inquietações para a presente publicação surgiram, foi possível observar na Clínica 

de Pediatria, sujeitos sociais que sofrem no cotidiano diversas manifestações da 

questão social, tais como a pobreza, o desemprego e a desproteção. A pobreza mostra-

se potencializada pela situação de doença, uma vez que a saúde como direito humano 

fundamental, passa a ser negada desde o mais baixo nível de complexidade da saúde. 

A negação da saúde desde a atenção básica leva até a alta complexidade a evidência 

de violações de direitos humanos, tais como a negação da saúde como direito 
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fundamental de natureza social. Uma realidade que se coloca na enfermaria pediátrica 

observada é a representação da divisão sexual do trabalho (nota de rodapé: 

Diferenciação de papéis, muitas vezes desiguais, atribuídos a homens e mulheres no 

mercado de trabalho), uma vez que o acompanhante principal – e muitas vezes 

exclusivo – é a genitora da criança acometida. Observa-se ainda, que na ausência da 

genitora na vida da criança ou adolescente, o lugar do cuidado em geral, é preenchido 

por outra pessoa do sexo feminino, o que exibe a divisão sexual do trabalho, onde ainda 

é reservado à mulher o papel do cuidado, que leva nos casos de doenças crônicas, a 

renúncia ou adiamento da vida profissional em prol do cuidado de crianças e idosos. Em 

suma, diante da necessidade de cuidados exclusivos, que se coloca na realidade de 

crianças internadas na enfermaria pediátrica de um hospital de alta complexidade no 

Rio de Janeiro – onde na maior parte dos casos encontram-se crianças acometidas por 

doenças crônicas – o suporte pessoal e social em geral é reduzido, sendo a genitora 

muitas vezes a única referência de cuidado, enquanto o genitor (quando está presente 

na vida da criança e adolescente) é em geral, a única fonte de renda. Outro entrave 

além da escassa rede de apoio às genitoras de crianças com doenças crônicas é a 

negação da possibilidade da rede de apoio por parte das próprias legislações.  

O acompanhamento e consequente revezamento nos cuidados durante a internação 

tornam-se prejudicado uma vez que as leis trabalhistas não colaboram para a divisão 

do trabalho com a saúde por parte dos genitores. A Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), após alteração do parágrafo único em seu art. 473, passa a permitir o 

acompanhamento de filhos menores de 18 anos pelo trabalhador, contudo, o 

acompanhamento visa apenas consultas médicas realizadas duas vezes ao ano (a cada 

seis meses) não se estendendo para internações. A legislação nega a existência de 

doenças persistentes ou crônicas, onde na realidade observada, a média de 

permanência de crianças acometidas é superior a 30 (trinta) dias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto, podemos afirmar a saúde enquanto um 

processo social - enquanto parte da relação do homem com a natureza (meio ambiente, 

espaço onde vive e território), e, ainda, das relações com outros homens (através do 

trabalho, das relações sociais, culturais e políticas). Nesse contexto, compreendemos o 

adoecimento também como expressão das determinações estruturais da realidade 

brasileira, sob as quais se condicionam as desigualdades sociais, a institucionalização 

das políticas sociais e das políticas de saúde.Torna-se evidente que o Estado continua 

na direção das propostas privatistas, que é reconhecida por suas políticas de ajuste, 

garantindo apenas o mínimo, isto é, o pacote básico para a parcela da população que 

não possui condições de pagar pelos serviços. Dessa maneira, o Estado não garante a 
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universalidade, mas estimula assim, a ampliação da privatização repassando a 

responsabilidade de atender as demandas postas por uma parte da sociedade que 

possuem condições de arcar com os custos dos serviços. Posto isto, evidencia-se a 

relevância de se aprofundar a compreensão sobre os determinantes sociais do processo 

saúde/doença, pois o melhor entendimento entre esses fatores na cadeia de cuidados 

assume peso crucial à qualificação da assistência. Neste aspecto, há que se ressaltar 

que o entendimento ampliado do processo de saúde/doença é fundamental na formação 

não só dos/as assistentes sociais, mas nas de todos os profissionais que compõem as 

equipes de saúde, bem como o caráter necessariamente coletivo do enfrentamento das 

expressões da questão social na particularidade brasileira no campo da saúde. Diante 

do exposto e toda a realidade conjuntural que vivemos, a saída para a classe 

trabalhadora é uma participação orgânica não só contra o neoliberalismo, mas contra a 

sociedade que produz as desigualdades, isto quer dizer, inserção em seus organismos 

de classe (sindicatos, associações combativas, de luta anticapitalista e um partido 

político representativo dos reais interesses da classe trabalhadora). 
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INTRODUÇÃO: O relato dessa experiência é fruto tanto da inserção profissional em 

equipe multiprofissional da Cirurgia Pediátrica, quanto de reflexões e questionamentos 

a partir da inserção no Mestrado em Saúde Materno Infantil, da Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Na prática profissional cotidiana, são realizadas diversas 

intervenções a crianças e familiares, numa perspectiva de socialização de informações, 

democratização do acesso e garantia dos direitos de cidadania. Dentre essas 

intervenções, destaca-se o atendimento a crianças com má formação ou doença crônica 

que procuram o hospital especializado para tratamento e reabilitação. O lócus de 

atuação desse relato refere-se à área de Cirurgia Pediátrica, que oferece os serviços de 

atendimento ambulatorial: cirurgia pediátrica, neurocirurgia pediátrica, cirurgia neonatal, 

neurocirurgia pediátrica e o programa de Estomaterapia. A Área de Atenção Cirúrgica a 

Criança e Adolescente realiza grande quantidade de cirurgias abdominais e entre elas, 

a colocação de estomas, um processo cirúrgico que implica o uso contínuo de 

dispositivos específicos. Ostomia é um designativo genérico de uma condição orgânica 
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resultante de intervenção cirúrgica com o objetivo de restabelecer a comunicação entre 

uma víscera/órgão e o meio externo, compensando seu funcionamento afetado por 

alguma doença. (LEITE, 2007). No caso das crianças que realizam intervenção cirúrgica 

para colocação de estomias, é indicada a utilização de dispositivos e uma série de 

cuidados permanentes no domicílio, sendo importante o encaminhamento para os 

Serviços de Atenção à Saúde de Estomizados no município, com o objetivo de fornecer 

apoio, acompanhamento, orientações e o fornecimento de coletores e adjuvantes de 

proteção. Porém, observamos que, de modo recorrente, após a alta hospitalar, a família 

volta ao ambulatório de Cirurgia Pediátrica relatando dificuldades no acesso a esse 

serviço no município. Tomando por base essas dificuldades apontadas pelas famílias 

das crianças e adolescentes estomizadas e partindo da perspectiva de direitos sociais 

garantidos através das legislações, é que este trabalho se estruturou. 

 

OBJETIVOS: Discutir o acesso de crianças e adolescentes nos Serviços de Atenção a 

Saúde de Estomizados, partindo de um relato de experiência, na perspectiva dos 

aspectos legais que permeiam a questão. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICO: O presente relato de experiência foi produzido, 

considerando a realidade dos usuários envolvidos, bem como consultas aos 

instrumentos legais nos quais se buscou assentar o direito pelo acesso aos Serviços de 

Atenção à Saúde de crianças e adolescentes Estomizadas. O trabalho possui um 

caráter qualitativo, pois vai muito além da mera exposição e apresentação de dados, 

tendo também o objetivo de levar a reflexão e análise do tema, tendo em vista seu 

caráter investigativo, descritivo, com ênfase nos processos e nestes significados dos 

fatos para os atores envolvidos. A escolha e o interesse pelo tema se deram a partir dos 

entraves apresentadas pelas famílias de crianças e adolescentes que buscam acessar 

os serviços de Atenção a Saúde, após a alta hospitalar, na atenção básica de saúde. 

RESULTADOS: Existe uma legislação que salvaguarda os direitos das pessoas com 

estomia. Trata-se da Portaria 400 que apresentou avanços nas ações voltadas para o 

atendimento a pessoas estomizadas nos serviços públicos de saúde e coloca a 

importância de capacitar profissionais de saúde, visando o processo de prevenção, 

acolhimento e proteção. A portaria aponta responsabilidades, ao Art. 2º Definir que a 

atenção à saúde das pessoas com estoma seja composta por ações desenvolvidas na 

atenção básica e ações desenvolvidas nos Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas 

Estomizadas. (Portaria 400, 2009).  Além, de classificar os serviços especializados: 

§ 2º O serviço classificado em Atenção às Pessoas Estomizadas II deverá realizar ações 

de orientação para o autocuidado, prevenção e tratamento de complicações nas 
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estomias, fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança e capacitação de profissionais. (Portaria 400, 2009). A portaria 400/2009, 

juntamente com a publicação da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema único de Saúde, através da Portaria Nº 

2.848, de 06 de novembro de 2007, constituem instrumentos legais importantes para 

garantia do direito, mas a legislação em si, não implica no atendimento. E é exatamente 

esse fator, um dos motivadores deste trabalho. As famílias, cujas crianças necessitam 

de estomia, apesar da garantia na legislação continuam enfrentando dificuldades para 

acessar os serviços de atenção à saúde. 

 

DISCUSSÂO: Crianças e adolescentes estomizadas são consideradas deficientes 

físicos contemplados pelo Decreto Federal 5.296 de 02 de dezembro de 2004, e 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Art. 5o Os órgãos da 

administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de 

serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário 

às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 

o desempenho de funções; Para obtermos êxito na reabilitação, é necessária a 

articulação com a rede de atenção à saúde, na região onde a criança e adolescente 

reside, considerando o processo de descentralização definidas pelo Sistema Único de 

Saúde. A assistência às crianças e adolescentes estomizadas deverá englobar ações 

de continuidade ao tratamento e melhor aceitação às novas condições de vida. Além 

das alterações individuais enfrentadas após colocação da estomia, a criança, e 

consequentemente, a família, sofrem com as transformações ocorridas no ambiente 

familiar. A ostomia dispõe de cuidados diários, como; utilização de bolsas coletoras, 

alimentação especial, medicações e transporte para acesso aos serviços de saúde.  

E nessa perspectiva se coloca a necessidade do cumprimento e aperfeiçoamento das 

legislações que abrangem todos os setores públicos que garantem o acesso das 

crianças aos Serviços Especializados em Saúde. Por isso, a transição dessa população 

infantil para o domicílio exige a intervenção do Estado para a efetivação das políticas 

que garantem melhores condições de vida. Sendo assim, o Ministério da Saúde criou a 
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Portaria nº 400, de 16 de novembro de 2009, considerando a necessidade de promover 

diretrizes e intervenções especializadas de natureza interdisciplinar. Art. 1º Estabelecer 

Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das pessoas Ostomizadas no âmbito do 

Sistema único de Saúde – SUS. (Portaria 400, 2009). A partir da Portaria 400 foram 

constituídas novas portas de entrada no SUS, a saber: Os Serviços de Atenção à Saúde 

de Estomizados, local próximo à residência, que deve estar articulado, na forma de rede, 

com os demais níveis de atenção, garantindo assim maior efetividade da equipe de 

saúde na assistência à população. De acordo, com Cecílio (2009) a integralidade da 

atenção pensada em rede, como objeto de reflexão e de (novas) práticas da equipe de 

saúde e sua gerência, em particular a compreensão de que ela não se dá, nunca, num 

lugar só, seja porque as várias tecnologias em saúde para melhorar e prolongar a vida 

estão distribuídas numa ampla gama de serviços, seja porque a melhoria das condições 

de vida é tarefa para um esforço intersetorial. Com vistas a dar maior atenção as 

demandas das crianças estomizadas, precisamos compreendê-la na sua totalidade, 

devem ser contempladas políticas públicas que possam fornecer suporte para a 

efetivação de um tratamento continuado, abrangendo acesso a serviços de saúde de 

diferentes níveis de atenção, especialidades e tecnologias e insumos. O Ministério da 

Saúde publicou a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do Sistema único de Saúde, através da Portaria Nº 2.848, DE 06 

DE NOVEMBRO DE 2007. A criação da tabela é necessária e exige um olhar 

permanente para atualizações, visto a necessidade de adequações na relação entre as 

demandas existentes e os recursos disponíveis. Representantes da Associação 

Brasileira de Estoma terapia – SOBEST apontam que a tabela não contempla todos os 

dispositivos disponíveis para garantir o direito da tecnologia assistida. A tabela deve 

incluir os itens relacionados ao cuidado da pessoa com traqueostomia e gastrectomia. 

O SOBEST ressalta que a estomias não é só de eliminação: temos as estomias 

respiratórias, de alimentação, e as políticas públicas do setor precisam contemplar estes 

pacientes e suas necessidades. As questões sociais se espraiam no cotidiano da 

assistência em saúde e oferecem desafios para os profissionais. Dessa forma, 

consideramos a importância de promover ações interventivas criando espaços de 

socialização de informações e fornecimento de materiais socioeducativos a fim de 

divulgar os direitos sociais, já contemplados na legislação, como vimos acima. Acredita-

se que dessa forma, seja possível, auxiliar na construção de conhecimentos e de 

políticas de saúde que melhorem os indicadores na atenção em saúde da criança e de 

adolescentes Estomizados. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS: Embora sejam inúmeros os avanços relacionados aos 
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direitos das pessoas com deficiência, ainda há muito que ser feito em termos de garantir 

a todos um direito que já é consolidado. As crianças e adolescentes ainda necessitam 

de acesso a alguns equipamentos que não foram contemplados na tabela de 

Procedimentos criada pelo Ministério da Saúde. Neste Contexto, ocorre um 

redimensionamento do Estado onde emerge um financiamento regressivo, culminando 

na escassez da oferta de insumos e serviços no Sistema Único de Saúde. Com isso, a 

judicialização vem ganhando força nos últimos anos na área da saúde, a precarização 

do sistema público de saúde a própria política promove o processo de ações judiciais, 

em que a decisão sobre o acesso não cabe mais aos gestores de saúde, mas ao poder 

judiciário, prejudicando o exercício da cidadania e promovendo uma tensão entre o 

direito coletivo e o direito individual. A judicialização do direito a saúde constitui-se como 

fenômeno crescente no cenário brasileiro e precisa ser discutido com os profissionais 

da saúde e a sociedade civil para que esta temática entre na pauta das reivindicações 

dos movimentos sociais e seja alvo de respostas concretas por parte do Estado. O 

Conselho Nacional de Justiça mostrou na III Jornada Nacional de Saúde ocorrida em 

março de 2019, que houve um crescimento de 130% no número de demandas de 

primeira instância relativas ao direito à saúde. Esses dados podem expressar 

reivindicações e modos de atuação legítimos de cidadãos. Neste sentido, diante das 

dificuldades apresentadas pelas famílias de crianças e adolescentes estomizadas, no 

que concerne a inserção e meios de acesso ao Serviço de Atenção à Saúde de 

Estomizados, percebe-se que as ações não estão longe de ser delineadas. Embora haja 

ampliações nas legislações que permeiam as necessidades de pessoas estomizadas, 

observamos que os serviços oferecidos pelo Estado e municípios sofrem com o 

sucateamento dos serviços públicos de saúde. 
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INTRODUÇÃO: As condições de saúde do Brasil vêm passando por mudanças que 

ocorrem devido aos avanços médicos, tecnológicos e das políticas públicas. E como 

consequência desses avanços, crianças com condições crônicas de saúde estão tendo 

a oportunidade de serem desospitalizadas, passando a estar presente no cotidiano da 

família, da comunidade e de outros serviços de saúde. Muitas vezes, mesmo após a 

alta hospitalar, há a necessidade do uso de dispositivos tecnológicos para a manutenção 

da vida dessas crianças e adolescentes. Surge a partir dessa realidade uma população 

de crianças e adolescentes dependentes de tecnologia (OKIDO, 2013). Entre as 

dependências tecnológicas estão as estomias que são procedimentos cirúrgicos que 

consistem na exteriorização de algum sistema, criando um orifício externo que se chama 

estoma (LEITE, 2013). Por apresentar questões específicas de saúde, essa população 

necessita de um acompanhamento próximo e integral de todos os níveis de atenção à 

saúde, sendo eles: atenção primária, responsável pela coordenação e ordenação dos 

serviços; atenção secundária, que faz referência aos ambulatórios especializados e 

exames para diagnósticos; e terciária, que diz respeito as internações, cirurgias e 

transplantes (MENDES, 2011). Outra questão importante que surge a partir desse novo 

cenário, são as experiências e significações que essa condição crônica traz para a vida 

dos usuários e familiares, fazendo com que trajetórias de cuidados sejam formadas. 

Estando as escolhas relacionadas ao cuidado intimamente ligadas ao contexto cultural 
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e social do usuário. Estas trajetórias são denominadas itinerário terapêutico 

(CABRAL,2011). Propõem-se aqui o itinerário terapêutico como uma ferramenta 

avaliativa em saúde, pensando em um cuidado qualificado. Onde seria possível traçar 

um panorama do percurso realizado pelo usuário nos serviços de saúde, evidenciando 

as questões que os serviços conseguem realizar, e também aquilo que os serviços de 

saúde, por algum motivo, deixam escapar. (BELLATO, 2011)  

 

OBJETIVO GERAL: Refletir sobre o itinerário terapêutico de crianças e adolescentes 

estomizados a partir do olhar dos cuidadores.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA : A presente pesquisa teve abordagem qualitativa com 

estudo exploratório. (MINAYO, 2010). Delimitou-se como campo de estudo o 

ambulatório de estomaterapia de um hospital público de média e alta complexidade, que 

atende crianças e adolescentes. Os sujeitos da pesquisa foram os cuidadores 

responsáveis pela criança ou adolescente estomizados que estavam aguardando a 

consulta. Os cuidadores deveriam ser maiores de dezoito anos e já terem acessado 

outros serviços de saúde. As informações foram coletadas a partir de uma entrevista 

semi-estruturada, que estava dividida em três partes: os dados relacionados ao perfil da 

criança ou adolescente estomizado, o perfil dos cuidadores e perguntas abertas 

relacionadas as escolhas do itinerário terapêutico. O quantitativo de entrevistados foi 

definido a partir do conceito de saturação, obtendo-se um total de 13 entrevistas. A 

análise de dados foi realizada através dos princípios da análise de conteúdo, por meio 

da análise temática proposta por Minayo, 2010, e os dados foram discutidos à luz das 

referências conceituais da pesquisa. A pesquisa foi registrada e aprovada no comitê de 

RESULTADOS: Foram analisadas um total de 13 entrevistas, onde todas os 

entrevistados eram mulheres, com idades entre 27 e 67 anos, sendo uma avó e 12 

mães. Oito entrevistadas trabalhavam apenas em seus lares; duas delas trabalhavam 

como enfermeira e técnica de enfermagem. Apenas duas das entrevistadas tinham 

empregos que não faziam relação com os cuidados prestados aos filhos. Todas eram 

do estado do Rio de Janeiro: nove moravam no município do Rio de Janeiro, duas delas 

moravam na Baixada Fluminense, duas moravam na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro e uma morava no interior do estado do Rio de Janeiro. Já sobre o perfil das 

crianças e adolescentes, as idades variaram de 6 meses a 19 anos. Destas, 7 eram do 

sexo masculino e 6 do sexo feminino. A gastrostomia estava presente em 10 deles. 

Após leitura exaustiva das transcrições das entrevistas percebeu-se algumas 

aproximações nas vivências dos familiares na busca pelo cuidado da criança ou 

adolescente, possibilitando a divisão em três categorias temáticas, sendo elas: a 
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formação do itinerário terapêutico e rede de atenção à saúde, as escolhas terapêuticas 

frente as experiências do cuidador e a valorização do protagonismo do cuidador como 

sujeito ativo no processo do cuidado. 

 

DISCUSSÃO: A formação do Itinerário Terapêutico e à Rede de Atenção à Saúde  

Constatou-se três cenários diferentes relacionados às experiências dos usuários com 

os serviços disponíveis na atenção primária em saúde. O primeiro mostra que algumas 

crianças e adolescentes estomizados acessam a atenção primária apenas pelos 

Programas de Imunização. Outros entrevistados relataram ter um acompanhamento 

mais próximo da unidade básica de saúde. O terceiro cenário mostra crianças e 

adolescentes que não tinham qualquer tipo de acompanhamento na atenção primária 

de saúde. Importante ressaltar que todos os municípios onde as famílias residiam, 

possuíam os serviços da Atenção Básica, sendo todos localizados no Estado do Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2017). Quando perguntados sobre os serviços de 

reabilitação que as crianças ou adolescentes frequentavam ou já tinham frequentado, 

os cuidadores traziam em suas falas a peregrinação pelos serviços por diferentes 

motivos, como hospitalizações recorrentes, recorte de idade de algumas instituições e 

ainda a necessidade de diferentes especialidades que não eram oferecidas no mesmo 

serviço. Sobre os serviços de alta complexidades, constatou-se que não havia 

integração desses com os demais níveis de atenção, sendo o hospital a principal 

referência do cuidado. Houve também relatos de crianças ou adolescentes 

acompanhados em dois serviços de alta complexidade, além da Instituição pediátrica 

em questão. A lógica do modelo biomédico mostra-se ainda presente, tanto na prática 

profissional como na escolha do cuidador para a busca do cuidado. Galheigo, 2008, nos 

diz que apesar do hospital fazer parte da alta complexidade, não se pode esquecer que 

ele continua sendo uma importante “porta de entrada” no sistema de saúde, 

manifestando a falta de acesso à atenção básica, à educação, e à proteção social. É 

nele que, por muitas vezes, aparecem questões ligadas a precariedades das condições 

de saneamento básico, habitação, nutrição e falta de apoio de uma rede social. As 

escolhas terapêuticas e a satisfação do cuidador: o Itinerário Terapêutico como 

ferramenta avaliativa em saúde. Ao investigar o itinerário terapêutico, surgem as 

experiências de adoecimento, tornando possível analisar o modo como o adoecimento 

se manifesta em cada cotidiano. Enfoca-se nesta categoria temática a experiência de 

busca de cuidado, analisando suas facilidades, dificuldades e limitações em relação ao 

acesso e resultados encontrados, o modo como os serviços de saúde respondem as 

demandas e os desdobramentos dessas experiências (BELLATO, 2011) No processo 

de entrevista, quando perguntados sobre a busca pelo cuidado das crianças ou 
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adolescente, os cuidadores definiram, em sua maioria, como sendo uma busca difícil. 

Esse dado vai ao encontro da pesquisa realizada por Moura, 2015, sobre o cotidiano 

dessas famílias, onde a mesma questão foi levantada pelos sujeitos, afirmando que a 

rede de cuidado às crianças dependentes de tecnologia mostra-se frágil e desarticulada. 

As escolhas terapêuticas influenciam também nas escolhas pessoais desses 

cuidadores, envolvendo a reorganização do cotidiano dessas famílias, mudança de 

cidade e a escolha por uma nova área de atuação profissional com o intuito de promover 

um cuidado mais especializado a criança ou adolescente. A estigmatização desses 

sujeitos também influencia diretamente nas escolhas terapêuticas tomadas pelos 

cuidadores. O conceito de estigma fala sobre as marcas que o sujeito carrega, que 

fogem do que é esperado socialmente e em seu meio cultural, colocando-o em dada 

categorização. O estigma carrega consigo um tom depreciativo, porém quem o define 

são as relações estabelecidas (GOFFMAN, 1982). A falta de conhecimento sobre as 

síndromes, deficiências e estomias, por vezes, pode gerar no profissional de saúde 

medo e insegurança, e consequentemente a não realização de um atendimento efetivo. 

Devido a recorrência dessa situação na vida desses sujeitos, a escolha por permanecer 

apenas no hospital pesquisado ou buscar serviços que o encaminhem diretamente para 

o mesmo, prevalecem. A discussão sobre os entraves que atravessam as escolhas 

terapêuticas desses cuidadores não será esgotada aqui, uma vez que a complexidade 

que a condição crônica traz para a vida desses sujeitos é imensurável. É importante 

salientar que tanto questões objetivas quanto subjetivas estão relacionadas com a 

formação do itinerário terapêutico, e precisam estar presentes ao se utilizar o itinerário 

terapêutico como ferramenta avaliativa em saúde. A valorização do sujeito como o 

protagonista no processo do cuidado. Um dos princípios e diretrizes do SUS é a 

participação da comunidade. Julgou-se importante problematizar junto a eles as 

possíveis soluções para os problemas enfrentados na busca pelos cuidados. As 

sugestões dadas pelos entrevistados faziam referência principalmente a capacitação 

dos profissionais de saúde de todos os níveis de assistência e sobre a formação de uma 

rede entre os serviços que acompanham as crianças e adolescentes, além de 

encaminhamentos efetivos. As duas questões levantadas fazem referência a efetivação 

da integralidade da assistência, que se mostra ainda fragilizada, fazendo com que os 

cuidadores encontrem barreiras a resolução de sua demanda. É necessária uma 

aproximação entre as equipes. Os serviços de saúde de todos os níveis de assistência 

precisam ser permeáveis, de modo que esses sujeitos possam ser vistos e acolhidos. 

(MOREIRA, 2016). Ao serem perguntados sobre as sugestões para a melhoria da 

assistência, os cuidadores trouxeram em suas falas as estratégias que utilizavam para 

suprir as necessidades que não eram resolvidas nos serviços de saúde, como cursos 
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de capacitação relacionadas a cuidados específicos ou mudanças relacionadas à 

escolha profissional. Ressalta-se que as sugestões dadas pelos usuários, apesar do 

envolvimento financeiro, não se restringem a eles, pois falam sobre a melhoria dos 

fluxos internos, a reorganização dos serviços e do processo de trabalho. Evidenciando 

que ao avaliar um serviço, o usuário pode contribuir para melhora dos problemas 

cotidianos enfrentados, uma vez que é ele o principal consumidor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao promover a discussão entre a formação do itinerário 

terapêutico e a organização dos serviços de saúde, segundo a RAS, buscou-se fazer 

um paralelo entre as experiências trazidas pelos cuidadores e os serviços disponíveis 

em cada nível de atenção. A partir dessa descrição foi possível fazer um panorama 

sobre o itinerário terapêutico dessas crianças e adolescentes e iniciar a discussão sobre 

as dificuldades e facilidades encontradas nesse percurso, e o modo como esses 

serviços conseguem suprir as necessidades dessa população. Buscou-se compreender 

como o itinerário terapêutico pode ser uma ferramenta avaliativa em saúde, já que a 

partir dessas narrativas é possível pensar nos processos internos e fluxos de trabalho e 

na atitude do profissional de saúde. Por último o trabalho analisa que o protagonismo 

do sujeito no processo de cuidado mostra-se também fundamental para efetivação da 

integralidade da assistência. O usuário é o principal consumidor dos serviços de saúde 

disponíveis, e ao propor sugestões para a melhoria da assistência contribui para uma 

reorganização do serviços e práticas diárias que poderão beneficiar os usuários que 

utilizem daqueles serviços e garantir a efetivação da integralidade da assistência. 
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INTRODUÇÃO: O perfil epidemiológico da saúde da criança no Brasil vem, nos últimos 

20 anos, sendo modificado para um cenário de maior prevalência de condições de 

agravos crônicos de saúde, que exigem adequações nos modelos de atenção vigente 

para as novas demandas de cuidado dirigidas a esse grupo populacional (BRASIL, 

2018). As condições crônicas se caracterizam por apresentarem recorrência de 

sintomas por comprometimento grave de um sistema orgânico ou por condições que 

comprometem diversos sistemas, com necessidade de uso de tecnologias, inclusive 

como as utilizadas para suporte à vida, e cuidados prolongados especializados de saúde 

(MOREIRA et al., 2014; MOURA et al., 2017). Nesse contexto, a primeira epidemia de 

infecção congênita ou exposição ao vírus Zika ocorrida em 2015 foi um marco que 

trouxe urgência para que as adequações para assistência ao cuidado integral 

ocorressem em todo o país, em especial nas regiões endêmicas (BRASIL, 2016). As 
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alterações congênitas associadas ao vírus Zika têm sido múltiplas, caracterizando a 

síndrome congênita associada ao vírus Zika (SCZ). Dentre as manifestações clínicas 

apresentadas na SCZ estão aquelas provenientes da malformação do Sistema Nervoso 

Central, tais como: microcefalia, espasticidade, irritabilidade, crises convulsivas de difícil 

controle; alterações sensoriais (visuais e auditivas), ortopédicas (artrogripose, pé torto 

congênito e luxação de quadril), disfagia e bexiga neurogênica, que comprometem 

significativamente o desenvolvimento neurosensoriomotor e exigem atendimento 

precoce especializado e contínuo, realizado por equipe multiprofissional (HAZIN et al., 

2016; MOORE, 2017; SAAD et al.,2018; SILVA et al.,2018). Entre novembro de 2015 a 

dezembro de 2018, o Ministério da Saúde (MS) confirmou 3.332 casos de alterações no 

crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika 

e outras etiologias infecciosas em todo o país, 643 foram classificados como prováveis 

para relação com infecção congênita durante a gestação e mais outros 486 como 

inconclusivos, totalizando 4461 crianças com risco potencial de alterações já nos 

primeiros anos de vida. Entre os casos de recém-nascidos e de crianças confirmados, 

exceto os óbitos, 1.739 (60,7%) estavam recebendo cuidados em puericultura e apenas 

1.000 (34,9%) em estimulação precoce. A região sudeste foi a segunda maior área de 

concentração dos casos notificados nesse período, com o Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

entre os cinco estados com maior número de casos notificados, respondendo por 6,9% 

do total, em especial na Região Metropolitana (SVS/SAS/MS, 2019).  

Por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES/RJ), da Superintendência de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS/RJ), de um hospital de referência (HR) foi elaborada uma 

proposta de capacitação em estimulação precoce para a rede de atenção à saúde da 

criança do Estado do Rio de Janeiro como parte de um plano de enfrentamento da 

infecção pelo vírus Zika e outras condições infecto contagiosas no estado, que se 

constitui objeto deste trabalho.  

 

OBJETIVOS: Apresentar o relato de experiência da prática do plano de ação para 

capacitação multiprofissional em estimulação precoce da rede de atenção à saúde do 

estado do Rio de Janeiro (RJ), e os resultados parciais já obtidos. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Relato de experiências a partir dos dados dos cursos 

de capacitação ministrados. Para criação dos cursos, a identificação das demandas e 

das necessidades da rede de atendimento do RJ por um grupo de trabalho foi realizada 

a partir da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats); Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em português. Seguiu-se a construção de curso 

de capacitação da rede de atenção do RJ como parte de um plano estratégico de 
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enfrentamento da infecção pelo vírus Zika e outras condições infecto contagiosas, sendo 

estimada a necessidade de realização de 15 turmas, dado o quantitativo do número de 

profissionais vinculados aos Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF) e Centros 

Especializados de Reabilitação (CER) implantados nas 9 regiões administrativas do RJ. 

O plano foi aprovado em reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, com 

pactuação da distribuição de vagas nas Comissões Permanentes de Integração Ensino 

e Serviço do Estado do Rio de Janeiro / CIES-RJ. O curso de capacitação foi elaborado 

e ministrado com metodologia teórico prática por profissionais da equipe 

interprofissional do HR, composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas 

ocupacionais especializados na assistência às crianças com condições crônicas 

complexas e SCZ. Por 2 dias consecutivos, com carga horária total de 20 h/aula, a 

equipe de tutores esteve em encontros in loco com os participantes, com apresentações 

conceituais expositivas e práticas simuladas, apresentação de casos clínicos, com 

discussão do plano de tratamento e dúvidas dos participantes pertinentes ao tema 

apresentado e comum à prática clínica. Ao final de cada período de curso, foi aplicado 

um questionário com itens abertos e fechados aos participantes, desenvolvido pela 

equipe de tutores, com intuito de avaliar os conteúdos ministrados, em relação à 

adequação, aplicabilidade, didática, equilíbrio entre o programa teórico e prático, 

objetividade, carga horária e a aquisição de novos conhecimentos; assim como a 

atuação dos participantes em relação ao entendimento, relação intergrupo, participação 

pessoal nas atividades propostas, relação com os tutores e capacidade multiplicadora 

individual. A partir desse instrumento seria possível realizar ajustes necessários ao 

curso durante sua execução, no intervalo entre a realização de cada encontro e entre 

turmas. 

 

RESULTADOS: Como resultados parciais, foram realizados até a presente data 8 

turmas, que contemplaram as regiões Metro I e II, Centro Sul, Noroeste e Norte 

Fluminense, nos municípios do Rio de Janeiro, Campos, Itaperuna, Três Rios e Niterói. 

205 profissionais da rede foram capacitados, sendo 125 fisioterapeutas (61%), 57 

fonoaudiólogos (28%) e 23 terapeutas ocupacionais (11%). Em relação ao local de 

trabalho, os participantes provenientes de serviços especializados totalizaram 52,36% 

do total e aqueles vinculados a estratégias relacionadas à atenção básica, 47,64%. A 

avaliação do curso de capacitação, em relação às expectativas dos participantes, foi 

positiva para 95,29% dos profissionais. Obtiveram conceito excelente superior a 70% 

todos os itens avaliados, exceto a carga horária, com aprovação de 60% entre os 

participantes, sendo registrado por eles o interesse para ampliação do programa, 

incluindo a possibilidade de realização de um módulo avançado. A partir das 
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informações atualizadas (março/ 2018) na base de dados da SES, já pode também ser 

observado um aumento no número de crianças em seguimento (SAB/SAS/SES, 2018). 

 

DISCUSSÃO: Dada a magnitude dos casos de crianças com agravos crônicos no RJ, 

foi necessária a elaboração de um plano de enfrentamento da infecção pelo vírus Zika 

e outras condições infecto contagiosas no estado, composto por três eixos de ação a 

saber: Eixo I - controle do vetor; Eixo II - Assistência às crianças e famílias; Eixo III - 

Ensino e Pesquisa, com a participação de consultores de saúde e consultores 

descentralizados (SAB/SAS/SES, 2018), dentre eles o HR participante deste estudo. A 

articulação entre os diferentes níveis de assistência para questões de saúde pública 

permite a construção de linhas de cuidado para atenção integral às demandas de saúde 

da população com integralidade das ações e melhor resposta resolutiva (AYRES, 2004). 

Além disso, a educação permanente das equipes de saúde e as propostas de 

capacitação para novas demandas podem contribuir para a atuação em rede e a 

pactuação entre as ações de saúde executadas (CECCIM, 2005; MENDES, 2009). 

Entende-se por rede de atenção à saúde “os arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” 

(BRASIL, 2010). A apresentação dessa proposta de capacitação mostra que a partir de 

um plano direcionado, um grande número de profissionais pode ser alcançado, mesmo 

em se tratando de ações que envolvam treinamento prático. Como potência da 

experiência, identificou-se que o treinamento multiprofissional contribuiu para uma 

melhor compreensão das práticas inerentes a cada especialidade, assim como a 

identificação de pontos em que orientações para a promoção de saúde possa ser 

executada por todos, sem distinção (SÁ E GOMES, 2013). Pôde ser identificada 

também uma equidade na participação tanto por profissionais da atenção básica quanto 

por especialistas em reabilitação. E é válido ressaltar que toda criança com SCZ e 

STORCH deve ser estimulada precocemente, não havendo a obrigatoriedade de que 

isso ocorra apenas nos Centros de Reabilitação, sendo esse atendimento fundamental 

para o desenvolvimento dos vários sistemas orgânicos em períodos ditos como críticos 

para a aquisição dos comportamentos motores, sensoriais e adaptativos 

(SAB/SAS/SES, 2018; BRASIL, 2018). As diferenças no peso da participação dos 

profissionais em relação às suas especialidades reflete o perfil de distribuição que os 

mesmos apresentam na rede pública de assistência à saúde da criança, sem que um 

quantitativo mínimo tenha sido até o momento estimado como adequado para as 

demandas apresentadas pela população, também não identificada em sua totalidade, 

constituindo-se desta forma pontos importantes de pesquisa. Assim, para ações 
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integradas e articuladas de atenção integral à saúde, a cooperação técnica entre 

diferentes setores deve ser cada vez mais incentivada para que diretrizes possam ser 

estabelecidas para boas práticas clínicas em todos os níveis. Superar os desafios e 

avançar na qualificação da atenção requer forte decisão dos gestores do SUS, enquanto 

protagonistas do processo instituidor e organizador do sistema de saúde, como já 

apontado pelo próprio MS (BRASIL, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A proposta apresentada representa uma integração de 

diferentes setores estratégicos da saúde para a implementação de ações que se dirigem 

especificamente ao cuidado integral. O desenho de ação proposto parece ter permitido 

uma maior participação dos profissionais de saúde atuantes nos NASFs e ESF no 

Estado do Rio de Janeiro e representa passo importante para efetivação do atendimento 

integral em rede para a assistência à criança com SCZ. A ação pode também ser 

transposta para outras condições de agravos crônicos de saúde.  
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho é fruto tanto da experiência diante de situações de 

violência contra crianças no Ambulatório de Pediatria do IFF/ Fiocruz, assim como, 

resultante de discussões na tutoria da residência multiprofissional em saúde das 

crianças e adolescentes cronicamente adoecidos, além de reflexões parciais sobre 

alguns achados da pesquisa que vem sendo realizada no Trabalho de Conclusão da 

Residência (TCR). A violência é preconizada desde 1993 pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS-OMS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 

problema de Saúde Pública (BRASIL, 2008). Quando essa violência diz respeito a 

crianças e adolescentes ela se configura de maneira ainda mais preocupante, pois deve- 

se considerar que eles são sujeitos em desenvolvimento, e pode acarretar danos 

maiores a saúde deles diante de sua condição peculiar.O ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) estabelece como dever da sociedade a realização da notificação em 

casos de suspeita de violência contra crianças e adolescentes (art. 13) e coloca como 

obrigatoriedade a realização da mesma por profissionais da saúde e da educação. Para 

além da notificação, existe todo um trabalho junto a essas famílias e a rede de proteção 

do sistema de garantia dos direitos a criança e ao adolescente, em situação de violência. 

Nesse sentido, os profissionais, que lidam diretamente com essa população, possuem 
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muitos desafios quando o assunto é violência. Este texto pretende problematizar alguns 

desses desafios colocados para a equipe de saúde do IFF, a partir da experiência da 

residência multiprofissional. 

 

OBJETIVOS: Discutir alguns desafios para a equipe de saúde no atendimento da 

violência contra as crianças atendidas pelo Ambulatório de Pediatria do IFF/ Fiocruz. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Adotou-se para o presente trabalho além da 

observação participante, um levantamento nas fichas de notificações SINAN (Sistema 

de Informações e Agravos de Notificação), do período de setembro de 2017 a setembro 

de 2018, e consulta aos prontuários. A consulta ao número de notificações foi feita junto 

ao NVE (Núcleo de Vigilância Epidemiológica do IFF). Importa dizer que o projeto do 

TCR, dos quais dados parciais estão incorporados nesse trabalho, foi submetido ao 

CEP/IFF obtendo aprovação através do CAAE: 1 09617319.7.0000.5269. 

 

RESULTADOS: No período de setembro de 2017 a setembro de 2018 foram realizadas, 

pelo ambulatório de pediatria 11 (onze) notificações de violência contra crianças. Em 

sua maioria, as notificações são realizadas por um único profissional de saúde, o 

médico, e posteriormente as crianças e sua família são acompanhadas por profissionais 

de Serviço Social e Psicologia. Vale ressaltar que esse achado é discordante, por 

exemplo, da pesquisa de Nascimento e Paiva (2015), realizado em um Instituto de 

Puericultura e Pediatria, cujo público alvo é semelhante ao do IFF. Conforme 

apresentado pelas autoras, os assistentes sociais são colocados como profissionais 

responsáveis pela atenção e acompanhamento dos atendimentos de casos de 

negligência. Considera- se o achado desta pesquisa importante, pois, o primeiro 

profissional a atender a criança no ambulatório, é o médico. E, quando ele consegue 

identificar situações de violência, abrem-se possibilidades para que essa criança tenha 

o ciclo de violência interrompido e que ela seja atendida em suas necessidades, de uma 

maneira mais ampliada. Entende-se que esse apontamento, com recorte no ambulatório 

de pediatria, não pretende ser objeto de uma generalização para outras realidades, mas 

ainda assim, vale destacar algumas particularidades no que tange a esta questão. O 

ambulatório de pediatria possui uma equipe multiprofissional, - que durante a rotina de 

trabalho, nos espaços de formação dos residentes médicos (canal teórico que ocorre 

semanalmente) e em reuniões de equipe-, são discutidos diversos temas relativos à 

infância, sendo a violência um deles. Portanto, a possibilidade de um médico ou 

residente do ambulatório entender a importância da notificação e de todos os seus 

desdobramentos, num caso de violência, são grandes e reais, já que esse tema é 
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pautado na realidade que vivenciam. Nesse sentido, acredita- se que a articulação da 

equipe e o conhecimento do tema, constituam um facilitador para que médicos do IFF 

sejam identificados como um dos profissionais que mais realizam notificação no 

Ambulatório de Pediatria. Outro fator que, provavelmente, também colabora para um 

diferencial dos profissionais de saúde ao lidarem com o tema da violência, é a existência 

no IFF do Núcleo de Apoio aos Profissionais (NAP), que possui entre seus objetivos 

colaborar na qualificação dos profissionais para o atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de violência. Este núcleo oferta anualmente o curso sobre a 

temática da violência, aberto aos profissionais da Instituição, profissionais externos e 

estudantes.  É válido ressaltar o acompanhamento por parte da equipe multiprofissional 

nos casos de notificações. Mesmo a notificação sendo feita /assinada por um único 

profissional, existe um entendimento por parte dos médicos de que a criança necessita 

de um acompanhamento multiprofissional. Tal fato fica evidente, através da consulta 

aos prontuários das crianças que tiveram sua situação notificada ao Conselho Tutelar, 

em que todas tiveram acompanhamento da equipe multiprofissional. Constitui parte da 

rotina do Ambulatório de Pediatria, a discussão dos casos de suspeitas de violência 

entre a equipe multiprofissional. Durante o acompanhamento, após a realização da 

notificação, as situações são encaminhas para a rede de proteção à criança e ao 

adolescente de referência da família, como Conselho Tutelar, CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social), Escolas, Unidade Básica de Saúde 

(UBS), entre outras. A fim de que a criança e a família possam ser acompanhadas/ 

protegidas e o ciclo de violência interrompido. Porém, esses acompanhamentos 

multiprofissionais revelam ainda, a limitação da rede de proteção a infância, numa 

perspectiva da intersetorialidade. Muitas das vezes, não há retorno das notificações 

realizadas; os profissionais de saúde demandam informações e encaminhamentos para 

as crianças e famílias atendidas, em alguns casos, sem sucesso. Portanto, constitui 

ainda um desafio essa articulação com a rede de proteção a criança. Acredita-se que 

grande parte das dificuldades para implementação de ações intersetoriais seja 

consequência do atual cenário de desmonte das políticas sociais, em que estão 

presentes precarizações dos serviços públicos, dificultando o contato com as 

instituições, seja por ausência de infraestrutura como telefones, computadores, etc. ou 

pela redução de equipes profissionais, acarretando na sobrecarga de trabalho, o que 

dificulta o retorno dos casos compartilhados. 

 

DISCUSSÃO: Uma importante conquista no que se refere a instauração de políticas 

sociais no Brasil foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando crianças e 

adolescentes passam a ter assegurado direitos fundamentais de seres humanos e a 
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instauração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Até então 

crianças e adolescentes não ocupavam espaço de diferenciação na organização 

familiar, exerciam as mesmas atividades realizadas por adultos e estavam submetidos 

a cultura adulcêntrica, em que adultos, principalmente os responsáveis legais utilizavam 

de sua autoridade exercendo muitas vezes castigos físicos. Logo, partir do ECA, 

crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos enquanto sujeitos de direitos, 

sendo seres prioritários para elaboração de políticas sociais e devendo ser fornecido a 

eles proteção integral devido a sua condição de sujeito em desenvolvimento, para tanto, 

é dever da família, sociedade e poder público assegurar os direitos das crianças e 

adolescentes (art.4).O ECA determina que nenhuma criança ou adolescente seja objeto 

de qualquer negligência ou violência. A violência contra esses sujeitos é definida por 

toda ação ou omissão de pais ou responsável capaz de provocar lesões, danos e 

transtornos a seu desenvolvimento integral. (BRASIL, 2005). No entanto, em casos de 

violência contra crianças e adolescentes, conforme preconizado pelo ECA, a sociedade 

e profissionais de saúde e educação possuem a obrigatoriedade em realizar a 

notificação: “Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento 

de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena – multa de três a vinte 

salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.” (BRASIL, 1990). 

Todavia, ainda que o ECA estabeleça essa obrigatoriedade, em diversos estudos são 

apresentados a resistência de profissionais efetuarem as notificações, entre os 

possíveis motivos estão: “(...) pouco apoio da gestão dos serviços para a realização da 

notificação; falta de experiência, formação ou capacitação dos profissionais para a 

identificação das situações de violência ou quanto aos procedimentos de notificação; 

medo ou recusa em se envolverem com situações que julgam ser de difícil resolução ou 

por serem consideradas da esfera íntima; por considerar que a violência não é assunto 

a ser tratado pela saúde e educação; hesitação em notificar casos suspeitos; descrença 

nos mecanismos sociais de proteção à criança; medo de retaliações da família ou do 

autor da violência; receio de envolvimentos em processos jurídicos, e até a má 

compreensão do que sejam as orientações éticas profissionais quanto ao sigilo.” (LIMA, 

2017:55). Em relação à notificação, vale ressaltar que ela não deve ser executada como 

forma de denúncia, mas o ato de os profissionais de saúde comunica- la visa reconhecer 

as demandas especiais e urgentes do sujeito em situação de violência de modo que o 

poder público possa atuar com vistas a interrupção da mesma e proteção social a 

crianças e adolescentes.  São diversas as instituições do Poder Público responsáveis 

para garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, tais como: Poder 
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Judiciário (especialmente o Juízo da Infância e da Juventude), Ministério Público, 

Secretarias de Justiça (órgãos de defesa da cidadania), Secretaria de Segurança 

Pública (Polícias), Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, ouvidorias, Entidades 

Sociais de Defesa dos Direitos. A articulação com essas instâncias também constitui 

fator essencial para uma maior integração e promoção de intersetorialidade no 

atendimento a crianças e adolescentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os desafios para a equipe de saúde em relação às 

situações de violência, ainda são muitos, indo desde a necessidade de constituição de 

uma equipe multiprofissional qualificada que possa discutir coletivamente sobre as 

situações de violência nos serviços, de modo que não responsabilize uma única 

categoria profissional, até a necessária articulação com a rede interesetorial para 

garantir a interrupção do ciclo de violência. De toda maneira, os desafios não podem 

impedir que crianças e adolescentes sejam atendidos em seus direitos de viverem em 

um ambiente sem violência e com a garantia da proteção social.  
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INTRODUÇÃO: O século XXI apresenta transições epidemiológicas e mudanças no 

perfil de morbimortalidade, importantes na saúde de crianças e adolescentes, 

aumentando o número de condições crônicas complexas em pediatria. O resultado de 

avanços da saúde materno-infantil, principalmente na terapia intensiva neonatal, que 

permite a sobrevivência de recém-nascidos com idade gestacional e peso cada vez mais 

precoces ao nascer, é um dos fatores que possibilitam essa mudança. No mesmo 

sentido, obtivemos grandes conquistas na terapia intensiva e cirurgia pediátricas, 

proporcionando a abordagem e o tratamento de casos mais difíceis e raros. 

Paralelamente, a melhoria dos meios diagnósticos, dos medicamentos e das vacinas, 

também contribui para o aumento das condições crônicas e complexas na pediatria. As 

internações infantis do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira, IFF – FIOCRUZ, possuem esse perfil de cronicidade. 

O hospital, como um todo, é referência para pacientes que apresentam doenças 
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crônicas na infância. Doenças, estas, que necessitam de estratégias de cuidado 

diferentes das doenças agudas, demandando às redes de saúde e de apoio, adaptações 

nos fluxos e processos de trabalho para atender as necessidades contínuas de cuidados 

exigidas por tais pacientes. Portanto, é dever que a estrutura da rede de saúde esteja 

apta a cuidar do usuário em suas competências específicas, desde ações de prevenção 

e promoção, até tratamentos especializados. Sendo assim, o presente trabalho é um 

relato de experiência do Projeto de Desenvolvimento Institucional do IFF - FIOCRUZ, 

que há cerca de um ano trabalha com o projeto “Estabelecimento de Estratégias de 

Cuidado Compartilhado Entre o Ambulatório de Pediatria, Unidades de Internação do 

IFF e a Atenção Primária de Saúde do Município do Rio de Janeiro para Crianças com 

Condições Crônicas Complexas de Saúde”. O projeto se propõe a pensar o cuidado 

dessas crianças de maneira integral e qualitativa, em rede regionalizada e integrada 

entre a atenção terciária e atenção primária, permitindo a ampliação da assistência à 

saúde dos usuários, o segmento ambulatorial destes pacientes, a redução de 

internações e reinternações hospitalares e a criação de fluxos de assistência à criança 

com condição crônica complexa com perfil ambulatorial. Evidente que os resultados do 

projeto ainda são preliminares e estão em desenvolvimento. Portanto, a socialização de 

experiência se faz ainda mais importante para refletir sobre a prática estabelecida no 

cotidiano profissional tanto da equipe envolvida no projeto, quanto dos trabalhadores e 

usuários do SUS no geral. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo geral: Relatar a experiência de estratégias de cuidado compartilhado entre a 

atenção especializada e a atenção primária, para pacientes pediátricos com condições 

crônicas complexas de saúde, residentes no município do Rio de Janeiro, na faixa etária 

pediátrica, atendidos no ambulatório geral de pediatria de um hospital de referência no 

atendimento à saúde da mulher, da criança e do adolescente. 

Objetivos específicos: 

- Incentivar a cultura de integralidade do SUS entre usuários e trabalhadores da rede de 

saúde.  

- Compartilhar informações e troca de experiências a partir da socialização do trabalho 

de forma ampla para usuários e trabalhadores da rede de saúde. 

- Contribuir na reflexão sobre a prática cotidiana dos trabalhadores envolvidos no projeto 

e na rede de saúde. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Este é um relato de experiência da tentativa de 

implementação do cuidado compartilhado, com vistas a oferecer a ampliação de acesso 
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e cuidado integral às crianças com necessidades crônicas complexas em um 

ambulatório geral de pediatria dentro de um ambiente hospitalar. Portanto, as 

estratégias metodológicas para o desenvolvimento do presente trabalho, se iniciaram 

com pesquisa bibliográfica sobre a definição dos critérios de condições crônicas 

complexas em pediatria. Baseados na definição proposta por Moreira e colaboradores 

(2017), tais critérios foram discutidos em oficinas preparatórias realizadas no IFF e em 

reunião em unidade de atenção básica, quando se debateu as diferentes definições de 

complexidade nos diferentes níveis de saúde. A partir do estabelecimento da definição 

de cronicidade complexa entre os diversos agentes do projeto, coube a identificação e 

o mapeamento das crianças atendidas pela equipe de saúde do IFF – FIOCRUZ, com 

ênfase no ambulatório de pediatria do hospital. Para tal, foi criado um formulário para 

ser preenchido durante o atendimento no ambulatório de pediatria, onde se 

identificavam as crianças a partir de três níveis de complexidade: baixa, média ou alta. 

Com a identificação prévia, coube a revisão dos prontuários das crianças residentes do 

município do Rio de Janeiro, com faixa etária pediátrica (0 a 12 anos), classificadas em 

alta complexidade, público alvo do projeto. Para, assim, a elaboração do Projeto 

Terapêutico Singular.  Conforme o trabalho interno de mapeamento das crianças no IFF 

se desenvolvia, estratégias de articulação com a rede de saúde, no caso a atenção 

primária do município do Rio de Janeiro, foram criadas. A primeira estratégia surge na 

parte embrionária do projeto, no momento do planejamento, que é a parceria com o 

Departamento de Medicina Integral da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

do Rio de Janeiro, UERJ, se mantendo até o presente momento. A segunda estratégia 

foi o contato com as Áreas Programáticas de Saúde do Município do Rio de Janeiro, 

gerando contatos importantes para garantir o cuidado compartilhado.  

 

RESULTADOS: Conforme dito anteriormente, os resultados ainda são preliminares, 

pois o projeto ainda está em curso. Notou-se que o trabalho, sendo dinâmico e 

ocorrendo na realidade prática, tanto encontrou dificuldades e obstáculos para o 

desenvolvimento ideal esperado, quanto gerou frutos além do que se tinha como 

expectativa em seu planejamento. Dos resultados já produzidos, pode-se colocar: 

Identificação do perfil de crianças atendidas no ambulatório geral de pediatria; 

Aproximação com atenção primária em saúde através de reuniões com as equipes; 

Parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de 

Medicina Integral da Faculdade de Ciências Médicas, o que possibilitou o 

estabelecimento de “intercâmbio” entre as residências médicas no ambulatório de 

pediatria no IFF e na Medicina de Família; Ambulatório multidisciplinar para atendimento 

às crianças crônico complexas com Encefalopatia à partir de dois anos de idade 
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identificadas pelo estudo; Contato com Áreas Programáticas de Saúde; 

Desenvolvimento do “I Workshop de Cuidado Compartilhado para Crianças em 

Condições Crônicas Complexas”, no Anfiteatro A do Centro de Estudos Olinto de 

Oliveira, com lotação máxima de presentes. 

 

DISCUSSÃO: A identificação do perfil das crianças atendidas no IFF - FIOCRUZ 

possibilita um diferencial para o planejamento do cuidado. É papel dos trabalhadores da 

saúde encontrarem estratégias para ampliar a qualidade e a integralidade do 

atendimento, criando e seguindo linhas de cuidado e realizando exercício profissional 

interdisciplinar, por exemplo. Saber quem são as crianças que o hospital atende, 

possibilita a criação de grupos de discussão tanto da equipe, como das famílias na 

perspectiva da amplificação do acesso através das redes que podem existir para além 

do ambulatório de pediatria. A aproximação da atenção primária em saúde com a 

atenção especializada é uma dessas estratégias. Para os profissionais de saúde do 

nível terciário, a possibilidade de trabalhar com os profissionais do território da criança, 

a partir do olhar integrado com a medicina da família, que considera as fragilidades, 

potencialidades e complexidades inerentes ao lugar e realidade de vida das crianças 

crônicas complexas atendidas no ambulatório, se mostra fundamental para ter um 

atendimento completo e compartilhado. Isso amplia os horizontes e as possibilidades 

de cuidado, facilita a comunicação e a criação de estratégias para diminuir internações 

desnecessárias e melhorar a qualidade de vida dessas crianças e suas famílias. Apesar 

do cuidado integral ser um princípio do SUS, ele é pouco praticado na realidade da rede 

de saúde pública brasileira, que se mostra fragmentada e precarizada com o avanço de 

governos privatizadores, que tem como objetivo o não funcionamento do SUS em sua 

plenitude, para, posteriormente, vender a solução à população. Isso reflete em um 

cotidiano que não possui o cuidado compartilhado e a atenção integral como parte 

inerente ao trabalho profissional. As consequências disso se mostram de maneira muito 

evidente nas dificuldades que o projeto encontra quando se propõe a estabelecer 

estratégias de cuidado compartilhado em diferentes níveis de atenção. O cuidado 

integral ainda não é instituído na maioria das unidades de saúde e na prática 

profissionais dos trabalhadores das mesmas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O compartilhamento do cuidado é uma estratégia de 

atenção integral, entendendo a atenção primária como matriciadora e responsável 

sanitária pela população adscrita no seu território de abrangência, e atenção 

especializada o ponto de apoio para as necessidades surgidas além das possibilidades 

da atenção básica. É necessário compreender que a criança crônica complexa mantém 
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vínculo com ambos os serviços de atenção à saúde, o que facilita a identificação de 

intercorrências e a intervenção precoce nesses casos. Em contrapartida, a atenção 

especializada consegue entender as dificuldades da criança e sua família dentro do 

território. Tendo isso em vista, o projeto segue em construção e ainda está em fase de 

implementação. Vale colocar que é um projeto de desenvolvimento institucional e não 

um projeto de pesquisa, portanto temos o consentimento da direção do serviço para 

inscrevê-lo no edital do presente congresso. No que concerne ao andamento do trabalho 

desenvolvido, os Projetos Terapêuticos ainda estão em curso com a equipe do 

ambulatório, e segue-se criando estratégias de compartilhamento do cuidado com a 

atenção primária em saúde, elencando equipes completas dentro do município do Rio 

de Janeiro para que se possa cumprir todos os estágios propostos no projeto. 
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INTRODUÇÃO: Crianças com condições crônicas são aquelas que podem apresentar 

complicações físicas e no desenvolvimento neuropsicomotor que duram pelo menos um 

ano e que, por conta disso, precisam aprender a conviver com uma nova realidade para 

o manejo adequado das consequências associadas a essas condições (DUARTE et al, 

2015; SILVA et al, 2017). As crianças com condições crônicas de saúde necessitam de 

cuidados diferenciados daqueles oferecidos às demais crianças, pois possuem os 

complicadores de vulnerabilidade social e ausência de políticas públicas específicas a 

este grupo infantil (NEVES; CABRAL, 2009) e, no Brasil, essas crianças foram 

chamadas de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) (SILVEIRA; 

NEVES, 2012). As CRIANES dependem quase totalmente da rede de atenção à saúde 

de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde. A desarticulação e 

fragmentação da rede do Sistema Único de Saúde, particularmente da atenção básica, 

faz com que a família se esforce na procura por serviços de reabilitação prestados por 

filantropia e organizações não governamentais (CABRAL; MORAES, 2015). Nesse 

cenário, compreende-se que a longitudinalidade é um dos atributos centrais da Atenção 

Primária à Saúde (APS) que se materializa no acompanhamento da CRIANES e da sua 

família e, nela, necessita-se da construção e manutenção de fortes vínculos entre os 

usuários e os profissionais de saúde (NOBREGA, 2015). A atenção primária à saúde é, 
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no Brasil, a porta de entrada preferencial do usuário no sistema único de saúde e cabe 

a essa rede criar as condições estruturantes para que esse vínculo e relação sejam 

mantidos. O papel da enfermagem na assistência à criança na Atenção Primária à 

Saúde tem, especialmente, o objetivo de viabilizar o acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil para prevenir e intervir precocemente, diminuindo o risco de 

morbimortalidade.  

 

OBJETIVOS: analisar a perspectiva dos profissionais da rede de atenção primária a 

saúde da cidade do Rio de Janeiro acerca da longitudinalidade do cuidado de crianças 

com necessidades especiais de cuidados em saúde devido a condições crônicas.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: pesquisa qualitativa descritiva implementada por meio 

de entrevista semiestruturada. Os participantes foram 14 profissionais de saúde (sete 

enfermeiros, seis médicos e um farmacêutico) da rede de atenção primária à saúde da 

cidade do Rio de Janeiro, que cursam o mestrado profissional em atenção primária. 

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (Parecer nº 54885516.5.3001.5279, de 7 de Julho de 2016), com o 

título “Crianças com necessidades especiais de saúde atendidas em serviços de 

atenção primária em saúde: prevalência e acesso”. O presente estudo faz parte de um 

estudo tricêntrico, envolvendo os municípios de Santa Maria/RS, Ribeirão Preto/SP e 

Rio de Janeiro/RJ. Porém, os dados da análise serão apenas do município do Rio de 

Janeiro/RJ. Os critérios de inclusão foram: a) Profissionais de saúde inseridos no 

mestrado profissional da Atenção Primária à Saúde (APS); b) Profissionais da saúde 

que trabalham na APS, que abrangem as áreas programáticas 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 

5.2; c) Profissionais de saúde que residem no Estado do Rio de Janeiro no momento da 

coleta de dados. E os critérios de exclusão foram: a) Desconhecer as condições clínicas 

das crianças com condição crônica de saúde, requisito básico para o preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. Os dados foram tratados com a técnica da analise 

temática, dando origem a dois temas: ruptura de vínculo com a Criança com 

Necessidade Especial de Saúde devido a condição crônica e sua família; seguimentos 

de casos específicos.  

 

RESULTADOS: Demanda Programada/Agendamento: A maioria dos profissionais citam 

sobre o agendamento ser a principal forma de atendimento à criança com condição 

crônica nas unidades. Eles citam a puericultura e as consultas agendadas de forma 

alternada com enfermeiros, médicos e/ou outros profissionais da saúde. Além disso, 

também citam sobre a presença do NASF e das interconsultas propostas pelo núcleo. 
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O profissional número 7 comenta também sobre o suporte exercido para a Atenção 

Secundária. Demanda Espontânea: Alguns profissionais informam sobre alguns 

atendimentos serem através de demanda espontânea, ou seja, aquela que não 

necessita de agendamento. Os principais casos são nas agudização dos sintomas. O 

entrevistado número 3 comenta, inclusive, que a unidade atende essas complicações e 

depois marcam consultas de retorno. O candidato número 13 comenta “Dependendo da 

condição acaba que ele tem uma preferência” o que mostra o atendimento de demandas 

espontâneas. Visita Domiciliar: Houve uma parcela significativa de profissionais citando 

as visitas domiciliares como um modo de atendimento das crianças, especialmente as 

que não conseguem, por algum motivo, apresentarem-se nas unidades para uma 

consulta agendada. O profissional número 4 cita sobre a importância do Agente 

Comunitário nesse trâmite e a importância do contato telefônico para casos agudizados 

dessas crianças.  

 

DISCUSSÃO: A longitudinalidade do cuidado existe para alguns casos específicos, 

como a microcefalia por Zika, sífilis congênita, porém crianças com condições crônicas 

acompanhadas pela rede de atenção de alta complexidade, como os hospitais 

pediátricos, por exemplo, ocorre uma ruptura de vínculo com a atenção primária, devido 

as constantes reinternações da criança. A referência para crianças com cardiopatias, 

neuropatias, com dispositivos tecnológicos de sustentação da vida não são 

longitudinalmente acompanhados pela equipe da Atenção Primária. Sabe-se que eles 

existem no território do cuidado, mas o vínculo dessas crianças é com a unidade 

hospitalar de referência. Diferentes percepções foram observadas sobre a 

longitudinalidade da criança na Atenção Primária, porém, o conhecimento da existência 

de crianças com condições crônicas de saúde foi o mais relatado e visto, na literatura, 

como um item fundamental na rede (PAULA, 2017). O atendimento por demanda 

agendada ou espontânea é dito, pela maioria, como a principal forma de atendimento 

nas unidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Existe uma acentuada frequência de condições crônicas 

na Atenção Primária, com destaque a problemas respiratório e o modelo de atenção à 

saúde voltado somente para eventos agudos está obsoleto, sendo necessário o 

fortalecimento das redes de cuidado a fim de que essa criança seja acompanhada na 

Atenção Primária e não apenas direcionada para a unidade em episódios agudos. A 

equipe de saúde da Atenção Primária à Saúde não vem mantendo o vínculo da criança 

com condição crônica e sua família, mesmo sendo a longitudinalidade uma função 

dessa rede mesmo havendo um reconhecimento dos profissionais sobre a necessidade 
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dessa criança ser longitudinalmente acompanhada na atenção primária e manter 

articulação permanente com a atenção especializada. O conhecimento dos profissionais 

de saúde das crianças com doenças crônicas da sua área de abrangência é 

imprescindível para uma relação terapêutica que envolva responsabilidade por parte do 

profissional e a confiança por parte da criança. Há uma grande necessidade do 

fortalecimento das redes de cuidado e o estabelecimento de vínculo mais estáveis e 

duradouros com essas crianças com a finalidade de instituir mecanismos que melhorem 

o modo de atendimento para que a longitudinalidade seja assegurada por meio de ações 

que contemplem prevenção e promoção para as crianças e sua família.  
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INTRODUÇÃO: As crianças e adolescentes com condições crônicas complexas passam 

bastante tempo internadas, algumas desde o nascimento, devido as suas condições de 

saúde e, nesse período, sem atendimento educacional que lhes assegure 

acompanhamento do currículo escolar. A classe hospitalar surgiu em meados do século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial onde milhares de crianças e adolescentes 

permaneceram internados por longos períodos devido a ferimentos ocasionados 

durante os conflitos. No Brasil, este atendimento iniciou no Hospital Municipal Jesus no 

Rio de Janeiro em 1950. De acordo com a Resolução nº 41 do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA de 1995 é direito das crianças e dos 

adolescentes hospitalizados desfrutarem de alguma forma de recreação, programas de 

educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua 

permanência hospitalar. Portanto, pretendemos com este estudo apresentar os 

resultados de uma revisão bibliográfica sobre hospitalização de crianças e adolescentes 

com condições crônicas complexas e educação. Após a busca nas bases de dados 

SciELO e LILACS encontramos apenas cinco artigos, o que demonstra a baixa produção 

científica sobre o tema e a importância da pesquisa, como também, a sua originalidade. 
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OBJETIVO: Este estudo pretende apresentar uma reflexão sobre a temática do direito 

à classe hospitalar relacionada à saúde de crianças e adolescentes com condições 

crônicas complexas, através de revisão bibliográfica sobre o tema.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Realizamos uma revisão bibliográfica utilizando como 

base de dados a SciELO e a LILACS. Escolhemos essas bases de dados por serem 

relevantes em publicações tanto na área da saúde quanto da educação; as publicações 

foram filtradas para país Brasil e idioma português. Para iniciar a pesquisa, consultamos 

os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) onde não encontramos as palavras-chave 

“criança e adolescente hospitalizados” juntos, logo, utilizamos “criança hospitalizada” e 

“adolescente hospitalizado”. Apesar da importância para a pesquisa, a palavra-chave 

“classe hospitalar” não aparece como descritor. Iniciamos a busca na SciELO com o 

descritor “criança hospitalizada” e encontramos 190 trabalhos. Ao refinarmos 

acrescentando a palavra-chave “educação” (“criança hospitalizada/educação”), 

encontramos um trabalho. O mesmo foi feito com o descritor “adolescente hospitalizado” 

e encontramos sete trabalhos. Já utilizando “adolescente hospitalizado/educação” 

nenhum foi localizado. Na LILACS, pesquisamos “criança hospitalizada” e encontramos 

84 estudos. Ao utilizarmos “criança hospitalizada/educação”, achamos 25 trabalhos. 

Para o descritor “adolescente hospitalizado” foram encontrados 83 trabalhos e 

“adolescente hospitalizado/educação”, apenas um.  Somadas as duas bases de dados, 

totalizamos 27 trabalhos, dos quais três eram repetidos, sendo que um repetido duas 

vezes e um deles não era artigo. Assim, totalizamos 23 artigos onde apenas cinco se 

referiam às crianças hospitalizadas e classe hospitalar. Já os 17 artigos restantes 

abordavam outros temas como: educação em saúde para familiares, educação em 

saúde para profissionais, saúde mental etc. Nenhum artigo falava especificamente 

sobre crianças e adolescentes com condições crônicas complexas. 

RESULTADOS: Durante a revisão das publicações foram encontrados os seguintes 

artigos sobre classe hospitalar e crianças e adolescentes:  

1. Xavier, Thaís Grilo Moreira; Araújo, Yana Balduíno De; Reichert, Altamira Pereira dos 

Santos; Collet, Neusa. Classe hospitalar: produção do conhecimento em saúde e 

educação. Rev. bras. educ. espec; 19(4): 611-622, out.-dez. 2013. 

Este estudo trouxe uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de analisar a 

produção científica sobre classe hospitalar. Os autores analisaram 13 artigos e 

pontuaram que a classe hospitalar se configura numa estratégia pedagógica que 

possibilita o atendimento educacional especializado que contribui para o retorno e 

continuidade da escolarização formal, como também, para o desenvolvimento infantil. 
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2. Holanda, Eliane Rolim de; Collet, Neusa. As dificuldades da escolarização da criança 

com doença crônica no contexto hospitalar. Rev Esc Enferm USP; 45(2): 381-389, abr. 

2011. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através de entrevistas com famílias de 

crianças com doença crônica hospitalizadas, que teve o objetivo de compreender a 

percepção dessas famílias acerca do afastamento do processo de escolarização. 

Verificou-se, dentre outros aspectos, a ausência de ações pedagógicas sistematizadas 

no hospital em estudo, de modo que as atividades educacionais desenvolvidas eram 

compreendidas como um momento de recreação. 

3. Zombini, Edson Vanderlei. Classe hospitalar: uma estratégia para a promoção da 

saúde da criança. São Paulo; s.n; 2011. 150 p. 

O artigo trata dos resultados de um trabalho pedagógico educacional, realizado em uma 

classe hospitalar de um hospital público, que utilizou como apoio um manual de saúde 

ocular, dois filmes e jogos de multimídia. Verificou-se que houve efeitos na redução de 

sentimentos negativos inerentes à hospitalização, tanto das crianças quanto de seus 

pais. 

4. Medeiros, José Gonçalves; Gabardo, Andréia Ayres. Classe hospitalar: aspectos da 

relação professor-aluno em sala de aula de um hospital. Interaçao psicol; 8(1): 67-79, 

jan.-jun. 2004. 

Este estudo se deu através de sessões de observação direta das interações professor-

aluno em sala de aula da classe hospitalar. Foi observado que as atividades mais 

frequentes do professor foram explicar tarefas e fazer perguntas aos alunos. Já em 

relação aos alunos, foi observado um índice elevado de comportamentos acadêmicos. 

O professor, por despreparo ou falta de capacitação adequada, age como se estivesse 

numa escola regular, sem considerar o contexto hospitalar. 

5. Fonseca, Eneida Simões da. Atendimento pedagógico-educacional de bebês 

especiais no ambiente hospitalar. Temas desenvolv; 9(49): 9-15, mar.-abr. 2000. 

O objetivo deste estudo foi verificar a adequabilidade do kit de brinquedos e brincadeiras 

para crianças do nascimento aos dois anos de vida à realidade hospitalar e se este 

recurso era útil ao relatório de desempenho das crianças, em especial aquelas 

portadoras de necessidades especiais permanentes. Verificou-se um aumento no 

número de itens no relatório de desempenho e que um quantitativo de 27% dos itens 

constantes nos relatórios faziam menção ao uso do kit, especialmente em se tratando 

de crianças com necessidades especiais. 

Conforme os trabalhos analisados, a hospitalização é um momento de medo, tédio, 

isolamento e até depressão para crianças e adolescentes, pois, altera toda a rotina. O 

hospital é um local estranho, com grande circulação de profissionais e procedimentos 
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invasivos que contribui para uma vivência árdua e dolorosa. 

Além de dar sequência à vida escolar do educando, a classe hospitalar também 

beneficia o aprendizado, a produção do conhecimento, seu desenvolvimento e a 

compreensão sobre sua condição de saúde, o que favorece tanto a eficácia dos 

tratamentos médicos empreendidos, bem como ajuda no enfrentamento do estresse da 

hospitalização (HOLANDA E COLLET, 2011). Outra questão é a capacitação e 

aperfeiçoamento profissional do professor para atuar na classe hospitalar. Conforme 

Xavier et al, é necessário que o professor tenha conhecimento sobre as recomendações 

legais que orientam como proceder com as crianças que necessitam e querem dar 

continuidade à escolarização regular e também sobre as rotinas hospitalares e os 

significados que as crianças e os adolescentes têm sobre o adoecimento e a 

hospitalização (XAVIER et al, 2013). 

 

DISCUSSÃO: A classe hospitalar tem sido o modelo de política pública que busca 

garantir o direito da criança e do adolescente ao acompanhamento educacional em 

períodos de hospitalização. As crianças e adolescentes com condições crônicas 

complexas são aquelas que possuem, segundo Moreira et al: 

(...) duração de ao menos 12 meses, que compromete diferentes sistemas orgânicos, 

ou severamente ao menos um sistema, requerendo cuidado pediátrico especializado e 

algum período de hospitalização em um centro de cuidado terciário (2017, p.02). Elas 

geralmente necessitam de hospitalizações frequentes, de cuidados intensivos, 

contínuos e de alta complexidade dependendo, algumas vezes, de tecnologias para 

melhora da sua qualidade de vida. Com isso, passam longos períodos hospitalizados e 

afastados da escola acarretando perda curricular ou perda do ano letivo. O direito à 

educação no Brasil foi estabelecido na Constituição Federal de 1988 no seu Artigo 205: 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua classificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988). Outro dispositivo é o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 

8.069 de 13 de junho de 1990, que no Artigo 57 estabelece que o poder público “deverá 

estimular pesquisas, experiências e novas propostas para inserção das crianças e 

adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório”. A classe hospitalar como 

modalidade de ensino somente foi reconhecida pelo MEC em 1994 pela Política de 

Educação Especial e normalizada a partir da publicação dos documentos: a Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em 2001 e Classe Hospitalar e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar: orientações e estratégias em 2002. O objetivo é o 

atendimento pedagógico educacional que permita continuidade à construção do 
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conhecimento, articulando a equipe hospitalar, com a família e com a escola de origem 

do educando. A criança e o adolescente, mesmo hospitalizados, são cidadãos de 

direitos devendo ter este direito garantido através de políticas públicas. Segundo Xavier 

et al, “com o acompanhamento pedagógico feito em classe hospitalar, a criança e o 

adolescente poderão ter os impactos e prejuízos provocados pela hospitalização 

diminuídos” (p. 618). Apesar de todo empenho na criação de aparatos legais para 

garantia de tal direito, a educação hospitalar deixou por algum tempo de aparecer no 

campo das políticas públicas para educação, ressurgindo mais recentemente com a 

inclusão da redação do Artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases para a educação básica 

onde, É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao 

aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 

domiciliar por tempo prolongado (BRASIL, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ter uma condição crônica de saúde modifica toda a rotina 

familiar e traz uma série de mudanças que afetam a vida em diversos aspectos: físicos, 

psicológicos e sociais, sobretudo quando se trata de criança ou adolescente, que são 

vulneráveis e necessitam de cuidados da família. A adaptação a esta rotina permeada 

por procedimentos técnicos, consultas, exames e alta tecnologia no processo de 

cuidado, requer da pessoa cuidadora uma assistência intensiva e, em alguns casos, a 

hospitalização, que pode ser longa ou recorrente. Apesar da relevância do tema para a 

saúde integral da criança e do adolescente, a produção científica brasileira ainda é 

escassa. O número reduzido de publicações indica que o tema ainda é pouco discutido 

entre os profissionais de saúde e educação, o que aponta para a necessidade de a 

temática entrar em pauta para atenção à saúde destes sujeitos. Portanto, faz-se 

necessário dar visibilidade ao tema e discutir propostas que assegurem o 

acompanhamento educacional de crianças e adolescentes com condições crônicas 

complexas nestes períodos de hospitalização para que não tenham prejuízo em seu 

aprendizado e não sejam excluídos do sistema educacional formal.  
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INTRODUÇÃO: A coordenação do cuidado, bem como a longitudinalidade, acesso e 

integralidade constituem os atributos essenciais da atenção primária à saúde. A 

coordenação do cuidado é definida, por Barbara Starfield, como um “estado de estar em 

harmonia numa ação ou esforço em comum”. Sendo assim, a coordenação pode ser 

definida como a articulação entre diversos serviços e ações de atenção à saúde, de 

modo que, independentemente de onde sejam prestados, estejam em harmonia e 

voltados ao alcance de um mesmo objetivo . A atenção primária à saúde, no Brasil, é o 

primeiro cenário da rede de atenção por onde o usuário no sistema único de saúde 

entra; portanto, cabe a ela coordenar ações e esforços para que a criança possa ser 

assistida. Percebe-se então a necessidade de contextualizar a articulação entre as 

redes de atenção à saúde voltado a crianças com condições crônicas, haja vista que, 

os avanços tecnológicos contribuíram para estruturar as unidades de terapia intensiva 

neonatal e pediátrica e possibilitaram que as equipes de saúde se tornassem 

capacitadas para atender crianças que, anteriormente, não sobreviveriam. Todavia, 

muitas dessas crianças, mesmo sobrevivendo, passaram a evoluir com problemas 

crônicos, que influenciaram de forma permanente em seu crescimento e 

desenvolvimento, por serem frágeis clinicamente e socialmente suscetíveis. 

Evidenciando, desta forma, um grupo denominado Crianças com Necessidades 
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Especiais de Saúde (CRIANES), que são aquelas que apresentam condições especiais 

de saúde com demandas de cuidados contínuos, sejam eles de natureza temporária ou 

permanente, e que necessitam dos serviços de saúde e sociais para além dos 

requeridos por outras crianças em geral.  

 

OBJETIVO: analisar a perspectiva dos profissionais da rede de atenção primária à 

saúde da cidade do Rio de Janeiro sobre a coordenação do cuidado de crianças com 

necessidades especiais de cuidados em saúde devido a condições crônicas.  

 

MÉTODO: Pesquisa qualitativa apoiando-se em técnicas de coleta de dados, com 

abordagem individual. Implementada por meio de entrevista semi-estruturada. Os 

participantes foram quatorze profissionais de saúde (sete enfermeiros, seis médicos e 

um farmacêutico) da rede de atenção primária à saúde da cidade do Rio de Janeiro, que 

cursam o mestrado profissional em atenção primária. Trata-se de um recorte da 

pesquisa maior intitulada “Crianças com necessidades especiais de saúde em serviço 

de atenção básica em saúde: prevalência e acesso” aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (Parecer nº 

54885516.5.3001.5279, de 7 de Julho de 2016). As questões são baseadas nos 

atributos essenciais à saúde; desta forma, a coordenação do cuidado foi a variável 

determinada para o estudo, um dos demais relacionados aos atributos essenciais à 

saúde, este atributo é equivalente à décima primeira questão, que tem a seguinte 

formulação: Aqui na UBS/ESF é realizado encaminhamento a outros serviços de saúde? 

Como é realizado e quais são os serviços de saúde? As entrevistas foram gravadas, 

utilizando-se de aparelho móvel particular, posteriormente todas as falas 

correlacionadas a cada pergunta foram transcritas e reunidas, sendo então a base para 

formação do corpus textual. Baseado nessas produções e seguindo as orientações da 

análise qualitativa de Minayo, as falas transcritas foram selecionadas, identificadas e 

agrupadas por cores, esses agrupamentos foram de acordo com os termos que se 

repetiam e conversavam com condição crônica e coordenação do cuidado. 

RESULTADOS: Através desta análise foram originados três temas: encaminhamento à 

rede especializada; matriciamento para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

acolhimento por demanda espontânea de casos agudos. Os profissionais de saúde 

coordenam as ações de encaminhamento de crianças com necessidades especiais de 

saúde por condições crônicas à rede de atenção especializada para investigação 

diagnóstica e tratamento, por meio dos sistemas de regulação de vagas. Para os sete 

enfermeiros e seis médicos o manejo do encaminhamento é feito por via de Sistema 

nacional de regulação-(Sisreg), este sistema, on-line é utilizado para o gerenciamento 
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de todo complexo regulatório, transitando desde a rede básica à internação hospitalar, 

tendo por objetivo a humanização dos serviços a partir do maior controle do fluxo. A 

utilização dessa plataforma é visto a partir da demanda de serviços secundário como, 

por exemplo, de nutrição e neurologia. Entretanto para o um profissional farmacêutico 

não é utilizado essa plataforma com a narrativa de não saber desta ferramenta devido 

à sua função exercida na UBS. Outa meio é pelo Sistema Regular de Regulação-

Estadual-(SER) para dois enfermeiros e um médico , o meio utilizado para articular o 

encaminhamento é feito pela plataforma SER , que é o sistema Regular de Regulação 

Estadual. Através da percepção da necessidade de apoio no processo do desfecho de 

uma demanda, como por exemplo, a necessidade de correção ortopédica. Os casos 

mais recorrentes foram possíveis ser percebidos, através da fala de dois enfermeiros e 

um médico, resultando nas especialidades de neurologia, ortopedia, 

otorrinolaringologia, cardiologia e nutrição, por necessidade de reabilitação ou desfecho 

de um procedimento. O matriciamento para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família de 

casos de transtornos mentais é feito para a assistente social que assume a coordenação 

dos encaminhamentos para centros de apoio psicoterápicos. O acolhimento dessas 

crianças na APS passa a ser por demanda espontânea de casos agudos de co-

morbidades e não mais de sua condição crônica. As principias dificuldades enfrentadas 

foram avaliadas a partir das percepções dos profissionais que se referiam à falta de 

comunicação entre os níveis de atenção e a rede de atenção à saúde, subjetividade do 

delineamento no fluxo de encaminhamento, conhecimento ou desconhecimento 

profissional, restrição da rede, rede não estruturada prejuízo do trabalho em rede 

dependência de vaga, não retorno da criança após realizar o encaminhamento, 

ausência do cuidado Integral , a ausência de contra referência dos profissionais que 

recebem as crianças encaminhadas; bem como o não retorno da própria criança a UBS, 

este último sendo importante também contextualizar com as dificuldades apresentados 

pelos responsáveis dessas crianças de retornar à unidade básica; esses achados em 

geral podem ser resumidos pela falta de interação entre as redes e os diferentes níveis 

de atenção à saúde. Quanto a finalidade do encaminhamento, para cinco médicos, a 

finalidade do encaminhamento foi gerada através de duas orientações, uma com o 

objetivo da investigação diagnóstica e outro pela necessidade de reforço no tratamento. 

Referindo-se à investigação diagnóstica percebe-se a importância que as redes de 

atenção à saúde apresentam para colaboração e compartilhamento dos saberes entre 

os diferentes profissionais e níveis de atenção à saúde para que se chegue a uma 

definição diagnóstica reforçando a grande relevância do modelo de trabalhado 

interdisciplinar e consequentemente reforçando rede de apoio e o esforço desenvolvido 
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para um tratamento de qualidade. Sendo evidenciado quando se expressa, por exemplo, 

crianças com suspeita de câncer.  

 

CONCLUSÃO: Relacionado à coordenação do cuidado de crianças com condições 

crônicas de saúde, observa-se que há múltiplas percepções relatadas pelos 

profissionais; sendo também diferentes entre a mesma categoria profissional; 

ressaltando que um profissional tem variadas visões deste atributo. Sendo assim, como 

foi possível avaliar, o mesmo profissional pode perceber a coordenação do cuidado 

como encaminhamento à rede especializada; matriciamento para o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e acolhimento por demanda espontânea de casos agudos. 

Dos quatorze profissionais entrevistados, doze deles consideram coordenação do 

cuidado como encaminhamento à rede especializada. Percebendo que o cuidado não é 

atribuído à uma visão holística, sendo assim a criança é vista por partes. Das 

especialidades mais recorrentes de encaminhamento destaca-se a neurologia, 

ortopedia, otorrinolaringologia e cardiologia. O que ainda prevalece nas consultas de 

saúde da criança é o atendimento individual, biologicista, pautado na queixa-conduta, 

sem atender integralmente às necessidades de saúde dessa população, voltado apenas 

à doença A APS tem identificado as necessidades de atendimentos especializados, 

coordenado os encaminhamentos e matriciamentos de modo adequado, contudo falta 

o acompanhamento dos desfechos desses encaminhamentos, das terapêuticas 

implementadas da evolução clínica dessas crianças nos diferentes itinerários 

percorridos por eles nas redes de atenção do sistema de saúde. Ainda urge a 

necessidade de uma melhor formulação na comunicação harmoniosa entre os 

profissionais de saúde e as esferas de saúde, para que esta população de crianças com 

condição crônica, clinicamente frágil e socialmente vulnerável seja assistido de melhor 

qualidade, influenciando negativamente na completude dos outros atributos essenciais 

à saúde o acesso, a integralidade e a longitudinalidade. É importante também salientar 

a necessidade de concretização da coordenação do cuidado, a partir da compreensão 

reproduzidas pelas falas dos participantes foi possível perceber que há falta de 

investimento e valorização da atenção primária, principalmente atualmente onde se 

percebe o desmonte dos serviços públicos de saúde. Evidenciando que embora saber 

que o fortalecimento da Atenção Primária de Saúde viabiliza a coordenação do cuidado, 

induzindo a criação de políticas por meio da edição de portarias; ainda assim nenhuma 

portaria ou orçamento específico foi identificado para a coordenação dos cuidados, o 

que denota a incipiência desse atributo na APS brasileira A investigação da percepção 

dos profissionais da APS referente coordenação à do cuidado das crianças com 

condições crônicas pode auxiliar na detecção do déficit de conhecimento a respeito da 
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temática e a partir disso estimular a qualificação desses profissionais apontando para 

iniciativas voltadas para aperfeiçoamento e aprimoramento da assistência prestada às 

crianças com condições crônicas. 
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INTRODUÇÃO: A Fibrose Cística ou Mucoviscidose é uma doença genética de caráter 

recessivo e até o momento sem cura, podendo os sintomas se apresentar nos primeiros 

momentos de vida ou manifestarem-se longo do desenvolvimento. Além disso, possui 

em torno de 1.500 (mil e quinhentas) mutações, portanto, podendo tornar pessoas mais 

sintomáticas do que outras (Pizzignacco e Lima, 2006; Santos et al, 2017). Na Fibrose 

Cística (FC) o gene defeituoso CFTR, ocasiona uma deficiência no transporte de íons 

que resulta na produção de secreções espessas, com comprometimentos 

multissistêmicos, onde se destaca o funcionamento do sistema respiratório e digestivo.  

O diagnóstico para FC é realizado inicialmente com a Triagem Neonatal (Teste do 

Pezinho), a que todos recém-nascidos devem ser submetidos nos primeiros dias de 

vida. Mediante alteração o teste é repetido e, caso retorne a apontar uma alteração, 

será referenciado a realizar o Teste do Suor, considerado o padrão ouro. Apresentando 

dois resultados positivos no Teste do Suor, confirma-se o diagnóstico, então as crianças 

ou adolescentes serão referenciados para iniciar o tratamento relativo a FC (Pizzignacco 

e Lima, 2006; Santos et al, 2017). Sendo assim, inicia-se a administração das 

medicações, alimentação (devido a dieta específica), fisioterapia respiratória, entre 

outras. Contudo, os atendimentos das demandas, na maioria das vezes, encontram 

dificuldades no acesso, encontrando barreiras diversas para se efetivarem, como por 

exemplo, o acesso ao transporte gratuito para comparecer as consultas. Soma-se a este 

cenário as dificuldades no acesso às demais políticas sociais que estão relacionadas à 
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garantia da qualidade de vida e saúde dessas crianças e adolescentes cronicamente 

adoecidos, considerando suas especificidades para o acesso, como a educação, por 

exemplo. Portanto, é fundamental destinar as atenções a outras áreas da vida, que 

compõem o desenvolvimento e a atenção integral à saúde, objetivando a qualidade de 

vida. Também em áreas como habitação, cultura, educação, esportes e lazer, em 

paralelo aos cuidados dispensados à saúde, na perspectiva de integralidade. 

 

OBJETIVOS: Relatar a experiência profissional adquirida enquanto residente de Serviço 

Social durante o rodízio num ambulatório de Pneumologia/Fibrose Cística. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência enquanto 

residente de Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em Crianças 

e adolescentes cronicamente adoecidos, durante rodízio no ambulatório de 

Pneumologia/Fibrose Cística nos meses de abril e maio de 2019. 

O ambulatório de Pneumologia é composto por médicos pneumologistas que compõem 

o STAFF, duas residentes de medicina, uma Assistente Social e uma secretária. As 

crianças e adolescentes com Fibrose Cística também são acompanhadas nos 

ambulatórios de fisioterapia respiratória, nutrição e pelo setor da farmácia. Compondo, 

assim, o Centro de Referência no atendimento de crianças e adolescentes com Fibrose 

Cística A rotina de atendimentos do Serviço Social ocorre a partir de demanda 

espontânea, de atendimentos de primeira vez, seja de investigando ou de diagnóstico 

confirmado, marcação de interconsulta ou através da agenda médica, além disso há 

também o atendimento de familiares das crianças e adolescentes hospitalizados. Como 

residente, acompanhei os atendimentos e intervenções pertinentes ao Serviço Social do 

setor, tais como os atendimentos de primeira vez (ocorrem no momento inicial do 

diagnóstico), atendimentos de familiares e pacientes, acompanhamento das ações de 

interlocução com a rede, principalmente dos territórios de origem dos pacientes; 

reuniões multiprofissionais; elaboração de relatórios; atendimento e acompanhamento 

aos familiares de pacientes internados e etc. 

 

RESULTADOS: Durante o período de permanência neste cenário, percebeu-se que as 

principais demandas que chegam ao Serviço Social estão relacionadas ao acesso a 

programas, políticas e benefícios sociais que atuam como suporte ao tratamento de 

saúde dessas crianças e adolescentes. O Serviço Social atua fornecendo orientações 

para a garantia do acesso a programas e políticas, necessários a qualidade de vida 

dessas crianças e suas famílias, visando a implicação do Estado e suas 

responsabilidades neste processo. A atuação em rede é a principal estratégia utilizada, 
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através da interlocução com outras políticas, com o Sistema de Garantia de Direitos de 

crianças e adolescentes, Organizações Não Governamentais (ONG’s). Através desta 

forma de atuação, busca-se pela integralidade e a intersetorialidade no cuidado em 

saúde. Com estas questões que se apresentam no cotidiano, o Serviço Social é 

chamado a responder tendo como norte a perspectiva do direito para o acesso de bens 

e serviços públicos das crianças e adolescentes cronicamente adoecidos e suas 

famílias. Não apenas no que diz respeito à saúde, mas do conjunto de políticas e 

serviços necessários ao atendimento de suas demandas. 

 

DISCUSSÃO: Considerando as realidades observadas ao longo da experiência, 

verifica-se que as famílias, assumem significativa parcela no âmbito das ações de 

proteção de seus membros e, neste caso, de crianças e adolescentes com FC.  

Nogueira e Monteiro (2013, p.145) apontam que, a partir da Constituição Federal de 

1988 e as demais legislações que se seguiram, ampliem o debate sobre os direitos 

sociais e “enfatizem o dever da família, do Estado e da sociedade na reprodução e 

proteção social dos indivíduos, observa-se o deslocamento de tal função para a esfera 

privada, transferindo-se tal responsabilidade, quase que exclusivamente, para as 

famílias”.A realidade das famílias atendidas pelo Serviço Social é de violação dos 

direitos, que comprometem a possibilidade da garantia da qualidade do tratamento que 

a Fibrose Cística demanda, mesmo que atendidas algumas das ações necessárias ao 

tratamento, como por exemplo, o fornecimento gratuito das medicações pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Porém, diversas outras demandas que influem no tratamento 

como a alimentação por conta da dieta específica, condições de habitação adequadas, 

transporte para comparecer às consultas, entre outras, não estão consolidadas como 

se observa com a distribuição gratuita das medicações pelo SUS. 

Logo, o que verifica é a sobrecarga das famílias que assumem a responsabilidade de 

prover as condições necessárias para o tratamento e vida com qualidade destas 

crianças e adolescentes com condições complexas de saúde. E dentro destas verifica-

se a sobrecarga materna. Além disto, podemos somar a este cenário as demais políticas 

sociais que se relacionam à garantia da qualidade de vida e saúde de crianças e 

adolescentes cronicamente adoecidos, e que demandam a observação de suas 

especificidades para o acesso, como a educação. Marques (2010, p. 114) aponta “a 

necessidade interlocutória com diversas políticas para efetivar o princípio da atenção 

integral à saúde”. Com este movimento busca-se atribuir materialidade aos princípios 

da intersetorialidade e integralidade presentes no SUS. A intersetorialidade, 

compreendida como a articulação entre as políticas sociais e instituições, é caminho 

para se efetivar a integralidade, visto que ao compreender o usuário para além da 
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condição biológica, busca atender suas necessidades para além da política de saúde. 

Assumindo-se que existem diversos outros fatores que precisam ser considerados para 

a garantia da qualidade de vida, partindo de uma concepção do processo saúde-doença 

mais ampla. O atendimento multiprofissional é instrumento que possibilita o alcance da 

integralidade, pois as diversas áreas do saber implicadas, possibilitam ampliar o cuidado 

que ultrapasse os aspectos biológicos. As lacunas deixadas pelo Estado que se 

desobriga de suas responsabilidades perante a sociedade, são preenchidas por outros 

atores, como a família citada acima, mas também com as Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), principalmente analisando a partir do contexto neoliberal. 

Neste contexto se insere a articulação com a ONG “Associação Carioca de Apoio a 

Mucoviscidose” (ACAM), que é parte importante para o pleno acompanhamento das 

crianças e famílias com FC, por conta de todo o apoio e aparato que eles disponibilizam 

para essas famílias. Destacam-se ainda que as ONG’s potencializam a luta pelo 

reconhecimento de direitos à medida que podem atuar no controle social, compondo os 

Conselhos de Direitos e Comissões, sobretudo no seguimento das doenças crônicas. 

Logo, tornam-se uma importante frente de visibilidade dos direitos desta população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Muitos foram os acúmulos adquiridos ao longo desta 

experiência, com a atuação do Serviço Social no setor no atendimento às famílias das 

crianças e adolescentes com FC a partir das especificidades do tratamento. A 

articulação em rede para a garantia do atendimento em saúde integral. 

A Fibrose Cística, assim como as demais doenças crônicas e raras, precisa de um 

tratamento em saúde para além da dimensão biológica dos indivíduos e faz necessário 

profissionais de diversas áreas, assim como, políticas que efetivem a condição de 

cidadãos plenos. Pensar a rede de apoio como elemento importante ao cuidado e 

tratamento, sobretudo entender que para este apoio ser efetivo, as políticas públicas 

são fundamentais e com isso pensar estratégias que viabilizem a articulação. O contexto 

político e econômico tem colocado barreiras à efetivação dos direitos sociais 

conquistados ao longo da história. O desmonte e sucateamento das políticas públicas 

demandam que às família elaborem estratégias para assegurar a proteção de seus 

membros, principalmente daqueles em processo de desenvolvimento, como as crianças 

e adolescentes. Portanto, a atuação profissional articulada com as demais políticas 

púbicas constitui uma estratégia fundamental utilizada pelos Assistentes sociais, 

sobretudo os que atuam com crianças e adolescentes com condições crônicas 

complexas de saúde, na busca por estabelecer um cuidado integral em saúde. Deste 

modo, considero que a experiência adquirida, durante minha formação profissional, 

quanto a garantia dos direitos, a partir de uma perspectiva que vise a atenção integral 
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no atendimento de crianças e adolescentes em condições crônicas complexas de 

saúde. 
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Modalidade Pôster 

 
1º lugar: “Classe hospitalar: breve reflexão sobre o atendimento de crianças e 

adolescentes com CCC como direito” de autoria de Angélica de Jesus Conceição 

Vieira e Antília Januária Martins. 

 

2º lugar: “Quedas em crianças hospitalizadas: análise relacionada aos berços” 

de autoria de Fernanda Nascimento Maia, Carlos Renato Alves da Silva, Sydney 

Fernandes de Freitas, Cláudia Stamato e Paula do Nascimento Maia. 

 

3º lugar: “Capacitação multiprofissional em estimulação precoce para rede de 

atenção à saúde da criança” de autoria de Natália Anachoreta Molleri, Paula de 

Almeida Tomazinho, Mariângela Bartha de Mattos Almeida e Thaís Severino da 

Silva 
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Modalidade Oral 

 
1º lugar: “Triagem nutricional e antropometria: avaliação comparativa de 

pacientes pediátricos hospitalizados” de autoria de Julyane de Oliveira Sobrinho, 

Ana Lúcia Pereira da Cunha e Alessandra Araújo de Leonardo. 

 

2º lugar: “O itinerário terapêutico de crianças e adolescentes estomizados” de 

autoria de Helena de Souza Ferreira, Fernanda do Nascimento Maia e Vania 

Mefano. 

 

3º lugar: “Os desafios para a equipe de saúde diante as situações de violência 

contra crianças” de autoria de Nirelle Rodrigues Marinho e Dolores da Costa 

Lima Vidal. 
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Menção Honrosa 

 
“Construção de uma cartilha educativa para familiares de crianças com leucemia 

no cuidado domiciliar” de autoria de Cicero Ivan Alcantara Costa, Sandra Teixeira 

de Araújo Pacheco e Gabriella Soeiro. 

 

“Tradução de conhecimentos em enfermagem na produção de histórias sobre 

cuidados à criança com TQT” de autoria de Paula de Araújo Nicolini Rosa e Ivone 

Evangelista Cabral. 

 

“O que importa para você? As vozes dos pais de bebês com mielomeningocele 

hospitalizados na UTI neonatal” de autoria de Milene Lúcio da Silva, Adriana 

Teixeira Reis, Fátima Cristina Mattara Camargo, Marcelle Campos Araújo e 

Maria de Fátima Junqueira Marinho. 

 

 

 
 

 


