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RESUMO 

A autora faz LUTI estudo de natureza qualitativa que busca compreender a trajetoria da 

família que vivencia o risco de vida do filho, e utiliza os pressupostos do Interacionismo 

Simbólico, para a compreensão desta trajetória. O método utilizado para a çoleta de dados é o 

da observaqão participante e entrevktas. Os sujeitos são seis familias que vivenciam o risco 

de vida de umn dos filhos e intemação na Unidade de Terapia Intensiva Pediá~ca de um 

Hospital Geral de Porto Alegre. O processo de anhlise é indutivo e conhecido como A l i s e  

compreensiva dos dados, cujos resultados desveIam um processo dinâmico na trajdria da 

familia, apresentados em tres temas: "PerceBendo que algo nüo está bem e mobilizundo-se " - 
período pré-hospitdizaçh; "Co~rcent'ra~ldo a afen@io no $lho doente: vivenciando a 

ho,~pifakiza~60 " - período da hospitdização da criança; e "Consaruindo e recoastmindo o 

coridiavao: reorganizando-se ap6s u aZ1cs " - a volta da familia ao seu mundo cotidiano. O 

presente estudo converge para a ampliação do conhecimento sobre famílias e seu processo de 

viver e ser saudável, oferecendo subsídios h enfermagem que desenvolve assistência junto As 

famílias e as crianças em risco de vida. 



ABSTRACT 

The author carries out a study qualitative natwe which atternpts at better 

understanding the course of action a family takes when experiencing the life risk of one o£ its 

children. She uses premises from Symbolic Interactionism in order to understand this ceurse 

of acsion. The method employed for gathering data is that of both pdcipative observation 

and interviews. The subjects are six families whe experiente the life rjsk of onde of their 

children, six inpatients respectively, of the Pediatric Intensive Themgy Unit in a general 

hospital in Porto Alegre. me process of data analysis is inductive and it is known as 

"comprehensive analysis of data". Its results reveal a dynamic process I the course of action 

of the families, divided in three topics; "Focusing on the sick chiId: experiencing 

hospitalization" - the child's hospitalization period; and "Designing md redesigninig daily 

life: getting reorganized after discharge" - the return of the family to their usual, everyday 

world. The present study aims at broadening our knowledge of families and their proçess of 

living and being hedthy, presenting conclusions that should be of help to nursing 

professionals who work with children that are coping Yvith life-threatening diseases and their 

families. 



Ao pensar na minha trajetoria profissional, a primeira imagem que me vem a mente, k 

a de uma criança que sonha em trabalhar num hospital, cuidando de "gente". Este mundo 

desconhecido me deixa tascinada, talvez em razão de algumas visitas que fazia, em 

companhia da família, a minha tia e madrinha que: residia no Hospital Regina na cidade de 

Hamburgo Velho, e lá trabalhava como "enfermeira". Cresço com este sonho e, aos E7 anos, 

ao término do segundo grau, busco meu primeiro emprego para ajudar a pagar o curso pré- 

vestibular. Na funç30 de recepcionista da creche Casa da Criança Nossa Senhora Auxiliadora 

faço o primeiro contato com crianças. 

Durante o Ciclo Básico do Curso de Enfemagem trabalho no Hospital da Criança 

Conceição, realizando meu sonho de criança. E minha entrada no mundo da enfermagem. 

Permaneço dois anos nas unidades pediátricas e rlesenvo2vo meu aprendizado tebrico 

na atividade hospitalar. Aprendo, na práticã, com as funcionárias do hospital, o que não se 

aprende nos livros escolares: o carinho por aquelas crianças, sozinhas no hospital, separadas 

de suas famílias. 

Nesta época, conduzo minha formação acadêmica e a prhtica hospitalar sob a visão do 

modelo assistencial biomedico que privilegia a doença da criança:- recuperar a saúde atravks 

de medidas terapêuticas. Nesta concepção, a criança B um sistema, cabendo a equipe de saiide 

a intervenção fisica ou bioquímica para consertar as "peças" que não funcionam 

adequadamente. O mundo do hospital é percebido wmo local de passagem necessária para 

alcançar o diagnóstico e o tratamento da patologia. As unidades pediátricas fazem parte desse 

mundo e são regidas por disciplinas rigidas com ênfase na organiza@o e funcionamento 

adeqmdos. As nomas e rotinas são generalizadas e inflexiveis. A área fisica atende as 

necessidades dos profissionais, pouco valorimdo as  necessidades do cliente pediátricm e sua 

família. As unidades s8.o frias, com pouca ou nenhuma caracterização infantil. As enfermarias 

são separadas por corredores, de onde os pais podem ver seus filhos hospitalizados através de 

visores de vidro, apenas no horário restrito de visitas. Dependendo das condiçks clinicas das 



crianças, os pais têm ou não acesso h enfermarias e ao contato direto com sem filhos. A 

família reservam-se alguns minutos do horário de visitas, durante os quais recebe escassas e 

telegrAficas informações sobre a saúde do filho. Pouco lhe é permitido questionar, mmto 

menos opi nax. 

Este distanciamento me desagrada, e ao me colocar no lugar da criança ou de sua 

mãe, vivencio um deswnforto muito grande. Hoje, sei que, na época, não possuía 

conhecimento para questionar aquela reaIidade e amenizar o sofrimento gerado p i a  situa@o. 

Após os primeiros meses, nas enfermarias do hospital, passo a trabalhar na Unidade 

de Tratamento Intensivo -UTI- (em 19721, quando ainda e apenas uma sala maior que as 

enfermarias, no 2" andar, onde são assistidas as crianças mais graves. 

Em função da modificação do horário de trabalho da instituição - de noites alternadas 

para todas as noites -, o horáio das aulas na faculdade torna-se incompatível e deixo o 

hospital pediátrico. Através de Gbbolsa-trsrbalhe" (convhio MEL-UFRGS) passo a 

desenvolver atividades assistenciais na área de psiquiatria no Hospital Espirita de Porto 

Alegre e na área de clínica médica no HospitaI de Clinicas de Porto Alegre (HCPA). Essas 

atividades continuam por mais um ano após o término da graduação. Apesar do contato com 

as áreas psiquiátrica e clínica médica, durante o Curso de Graduação, as disciplinas e os 

estágios mais marcantes são os relacionados A área materno-infantil. 

No primeiro ano de graduada, durante um semestre, experiencio a docencia (professor 

colaborador), na disciplina de Fundamentos de Enfermagem na Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEUFRGS). 

Ao final deste primeiro ano profissional, caso-me e vou morar em Pernambuco, uma 

terra estranha, com cdmra e costumes diferentes. A realidade profissional e de saúde é muito 

diferente da experiência em minha terra natal. 

Durante a permanência em Pernambuco, tenho nova oportunidade profissional na 

da criança, sedimerrtando o meu interesse. Professora da disciplina Matemo-Infantil de um 

curso para AuxiIiares de Enfermagem e (professora co?aboradora) acompanho os alunos de 

graduação em Enfermagem da Universidade de Pernambuco nas atividades Mticas da 

Disciplina de Pediatria no Hospital Infantil de Recife. 

Apesar de meu sonho de criança estar se realizando, tenho consclhcia que muito 

pouco contribuo para mudar uma realidade que me inquieta. Ali, também, o modelo 

assistência1 centrado na patologia da criança se faz presente. A criança k arrancada de seu 

mundo familiar e, no transcurso da doenp  - quando mais precisa da familia - o Único contato 

permitido reduz-se a alguns minutos semanais. 



No final do ano, retomo a Porto Alegre e volto a trabalhar no HCPA. Realizo, neste 

momento, a Especialização em Enfermagem Materno-Infanto-Juvenil. Inicialmente, 

confronto-me com a ambivalênçia: área materna ou pediátrica? A assistência A gestante, i 

p-ente e a puérpera também me fascinam. No entanto, na área do re&m-nascido, criança 

e adolescente, encontro o estimulo para traqar minha caminhada profissional. 

O curso de especializa@io desvenda novos horizontes para a enfermagem pediittrica e 

outra forma de assistir a criança. O mode10 assistencial, voltado para a criança, respeitando a 

fase do seu desenvolvimento e valorizando a presença da família na unidade hospitalar, 

contrapõe-se ao até então visto nas unidades pediatricas hospitalares. Contribuição impar 

para a estnmiração deste novo modelo de assistência a criança hospitalizada deve-se a duas 

professoras, expoentes na enfermagem pediátrica gaúcha: Olga Eidt e Dulce Maria Nunes. 

Ao término da espesializaçiio trabalho na UTI de adultos do HCPA, e, em 1979, sou 

convidada pela professora Dulce Maria Nunes, junto com as professoras Maria da Graça 

Motta e Helena Issi, a participar da organizaçãio e implantação das Unidades Pediatricas do 

HCPA É um período de crescimento profissional conjunto, no qual o estímdo, o reforqo, as 

críticas construtivas do grupo de enfermeiros com o qual trabalho, consolidam o 

direcionamento da minha trajetória profissional. 

Desde a abertura das unidades pediátncas do HCPA, a filosofia é a de atendimento 

integral h criança, com pemmencia conjunta dos pais, pois quanto mais perto estiver deles 

durante a hospitalização, menores serão os tramas para ambos. A assistência de enfermagem 

toma-se mais abrangente e mais humanizada. O foco da assistência 6 a criança hospitalizada 

porém, a relação afetiva com sua família é reconhecida essemia1 para sua saude. Assim, a 

família é incluída na assistência e cuidados durante a hospitalização, preparando-a e 

orientando-a para dar continuidade ao cuidado ap0s a alta hospitalar, atendendo as 

necessidades individuais identificadas, relacionadas aos aspectos biopsiquicas e 

socioespirituais. 

Por quase dez anos, trabalho na Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico - UTIP- 

do HCPA na função de enfermeira pediátrica. Durante este penodo, além da eficiência e 

técnica, priorizo a assistência humanizada As crianças internadas com a presença constante 

dos pais junto ao filho, principalmente a da mãe, por acreditar que a separação da família, 

neste momento, tende a aumentar o sofrimento da criança e da família. 



Centrada na temátiça da importhcia da pdcipago e permanência dos pais junto à 

criança hospitalizada, vejo meus primeiros trabalhos, em co-autona, : 

Erzfirmagem ao nlvel de infernação p e d i r a  (1982) e Aspecão.~ da ufividude assilstenci~6 du 

enfermeira na Unidade de Jntemaçüo Pedibtrica (19833. São relatos da assistência de 

enfermagem e da experiência de pais participando nos cuidados da criança hospitalizada. 

A função de chefe da UTIP proporciona-me inúmeras oportunidades de 

amadurecimento profissional. E, nessa caminhada, participo da selepão e sou admitida para o 

cargo de professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da EEUFRGS. Em 

7 98 1, agora Especialista, continuo a carreira de docente na hrea pedihtrisa. Por oito anos 

divido meu cotidiano profi ssionaI entre a assistência h criança na UTIP do HCPA e a docência 

na área. da criança na Escola de Enfermagem. 

Durante os quase dez anos de trabalho na UTIP, h& a preocupação constante em 

qualificar a assistência a criança e a sua família, e o crescimento profissional da equipe. 

Realizo vários trabalhos individuais ou em co-autoria w m  os enfermeiros daquela instituição, 

entre eles: O papel do ertfirmeiro na UTIP do HCPA (1 985); A~~sdstência ir criança de alto 

risco (1985); Assistência à criança nas Unidades Pedzútricas do HCPA (1985); A equip e a 

criança (1 9 86); Relato de experi2ncia da pur~icipaçüo dos pai*v m a~sl~sfência à criança 

na I J 7 P  (1986); AçGes de eskimdação à criançcs nu Unidode de Trcafamenfo Intensivo 

Pedidrrico ( 1  9 88); Relato da Assistência de Enfermagem àr C7riança na IP?P - HCPA (1988). 

Participo também, como colaboradora das publicações: Trratumento iateavivo em pediatria 

(1988) e Terapia intensiva em pediatria (1989). 

As circunstâncias profissionais levam-me a ingressar no Mestrado em Educação da 

PUCRS. Ao Iongo do curso aumenta meu interesse em produzir conhecimento através de 

estudos e divulgá-los nos eventos da área de enfermagem. Em 1990 é publicado o livro 

Enfermagem pedtdtrica - msisténcia de enfermagem d crimçu (1990), no qual contribuo com 

alguns temas, entre eles A crzanqa na Wl Pediútricu ( 1990) e Admissão da criança na IJTIP 

(I 990). Alguns dos estudos realizados são apresentados em eventos nacionais: Sentimenro,~ 

da Criança nu. UTIP ( 1  9 89); A htmzanizaç& da UTIP ( 1989); A fim~ão de pL~quisador do 

enfermeiro pediútpico ( 1 9921, e Avaliação do paçjede c~.itico pdíátrico ( 1  993). 

Minha dissertação de MestLado intitula-se: A Experiência da Criança na Unidade de 

Tratamento Ipateasivo Pediádrico: subsidos para a prá f ica e o ensino de enfemagem ( 199 1 $, 

Em consequência, surge a possibilidade e o interesse para novos estud~s nesta área, 

' As publicações aqui citadas constam nas Referências Bibliogrscas, seção Produção 
científica da autora em co-autoria ou não. 



principalmente o de estudar a família das crianças internadas na UTP. Familia que cuida, mas 

também precisa ser cuidada. 

Ao longo do curso de mestrado ocorrem fatos que marcam e redimensionam minha 

vida profissional - a saída do HCPA e da EEUFRGS. 

Inicialmente, opto em sais do hospital para ter dedicação exclusiva a decência, mas 

permaneço vinculada ao hospital através de assessoria ao Serviço de Enfermagem Materno- 

Infantil. Após dois anos, não por minha vontade, saio da Escola de Enfermagem e, 

conseqikmtemente, perco o vínculo com o HCPA. Vivencio, então, um dos peridos 

profissionais mais críticos da minha vida. Porem, recebo solidariedade e apoio dos meus pais, 

esposo e colegas, e o de alguns colegas do departamento onde trabalho, os quais contribuem 

para que eu não concretize a decisão de abandonar a Enfermagem. NO entanto, ocorre certo 

esfnamento no entusiasmo e na garra que sempre tive. Percebo uma lacuna no tempo, onde o 

filme da minha caminhada profissional passa de forma lenta e com cores desbotadas, e a 

tristeza e a falta de estímulo turvam as possibilidades de crescimento pessoal por um período 

significativo, não mais recuperado. 

Através da professora Dulce Nwies contato com outra Escola de Enfermagem - 
Departamento de Enfermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS. Sou 

agradavelmente acolhida por esta nova Escola e, mas a receptividade do grupo de 

professores, encontro as forças e o estimulo para mmmqar, com a certeza: quando uma 

porta é fechada, outra se abre. 

A rnudanqa de m o  de minha vida profissional, propicia-me conviver, na h ç ã o  de 

enfermeira assistencial em ambdatório, com o grupo multiprofissional do Serviço Médico da 

Foro Central de Porto Alegre. Este convívio hmonioso e gratificante, reforça a minha 

convicção de que a Enfermagem vale a pena. E, impulsionada pelo interesse em superar as 

dificuldades vividas, através de novo concurso, retomo ao Departamento de Enkmwem 

Materno-Infantil - na EEUFRGS (em 19931, na disciplina da área materna, atuando na iirea 

pediátrica da UNISINOS e na área matem da EEUFRGS. Aprecio a hrea matem e realizo 

alguns estudos a ela relacionados. No entanto, o maior penodo da experiência profissional 

ainda é o desenvolvido na área da criança hospitalizada. 

Estimulada pela professora Elisabeth Thorné (UNISINOS) e apoiada pela professora 

Maria da Graça Motta (EEPTFRGS), participo da selqão para o Doutorado da Universidade 

Federal de Santa Catarina V S C )  e sou aprovada. Recebo todo o apoio e o estimulo dos 

professures da UNISINOS, permitindo meu afastamento para cursar o doutorado. Na 



EEtTFRGS, apesar de ter retomado recentemente, obtenho suporte de alguns professores do 

departamento para cursar o doutorado. 

Assim, retomo os estudos interrompidos. Revejo na minha disserta@& de Mestrado a 

proposta de continuar os estudos relacionados aos familiares das crianças na UTLP. E, no 

d~utorado, encontro novos subsidias para elaborar meu projeto de tese e descubro outras 

pesquisas e bibliografias sobre familia. Participo de eventos e cursos sobre o terna e conheço 

o Grupo de Assistência, Pesquisa e Educaqão na área de Saúde da Família-GAPEFAM, do 

Departamento de Enfermagem da WSC. 

Neste contexto, e no decorrer do curso, trabalho a temática para desenvolver a tese. Os 

estudos A presença da ,fumíIia com a criança Jzospitalizadu e a éfica (1996) e E'amflim 

vivenciando a hospitalizaçdo de um $lho na UTIP (1997, são realizados nas disciplinas do 

curso e apresentados em eventos correlatos. 

Em 1996, faço a apresentação do livro Manual de Enfemgem em UTI Pedidtricu 

editado pela editora Medsi e contribuo com o capitulo intitulado A criança em ITi'TP: 

aspectos emocionais. Ainda no mesmo ano, e organizado o grupo de pesquisa 

Dek~emolvimerzto Humano: Saúde e EducaNo da Escola de Enkmagem da UFRGS, no qual 

estou inserida com a linha temktica voltada para a criança e a família. Neste nUcleo, prtkipo 

do projeto Famiiias: sem mitos e costumes em relação aos cuídad0.s de seus fiZho.~ e 

AcompanJzundo as familicss de crian~as com câncer mo hospital, amAuIat6rio e domicilio. 

Participo de um estudo sobre a vivência de crianças que tem um irnão doente, que 

resulta na publicaqáo Convivendo com a doença do i-O (Guimarães e Ribeiro, 1997). 

Esta instnimentalização, ao longe do curso, aumenta meu interesse em estudar famílias 

com filho gravemente enfemo, e de que forma elas se organf zam para acompanhar a doença. 



2 - A PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

Sabe-se que a doença e a hospitaliza@o produzem alterqões no cotidiano da criança 

Com poucos recursos para enfrentar e superar experiências estressantes, suas rações são 

influenciadas pela etapa de desenvolvimento em que se encontra, pelas experiências 

anteriores com doença - separação ou hospitalizaç20 -, pelo sistema de apoio disponível, peb 

gravidade da doença e ameaça de hospitalização (WMey e Wong, 1985). 

A criança quando tem apego por alguem busca a proximidade e contato com esse 

alguém, principalmente quando assustada, cansada ou doente. Certamente em situação de 

hospitaliqZio da crianqa, está presente a ansiedade da separação e o medo de estranhos 

(Bowlby, 1990). 

Atualrnente, é consenso que a permanência da familia junto criança hospitalizada 

traz beneficias para ambas. No entanto, segundo ZiegeI e Cmnley (19851, apenas na d h d a  

de 40, nos Estados Unidos, inicia-se a divulgação destas ideias e o primeiro esforça para 

mudar a assistência às crianças data de 1942. Em 1943 surge o termo alojamento conjunto 

(roorning-in), sistema hospitalar em que a mãe permanece com a criança, e o pai tem livre 

acesso a unidade. O programa é dirigido A família, preparando-a para receber o recém-nascido 

e para uma adequada relq50 entre mãe, pai e filho. 

Após as primeiras tentativas, outros hospitais passam a utilizar rnktodo semelhante ou 

parte dele, até os &as de hoje. No entanto, para que esse sistema alcance o sucesso são 

indispensáveis o interesse e a coopemçãe dos pais e dos funcionários do hospital (ZiegeI e 

Cranley, 1985). 

A enfmagem brasileira também se preocupa com a qualidade da assistência a criança 

hospitalizada e sua familia. Segundo Elsen, Althoff e Marques (19931, a partir de 1965 

surgem trabalhos especificas de enfermagem, geradores da filosofia de permanência da mãe 

junto a criança hospitalizada. 

Eidt (1970) chama a atengão para os transtornos decorrentes da hospitalização da 

criança. Para amenizá-los, inicia a vatorização da presença da familia, principalmente da 

mãe, durante a hospitalização. E Eidt e Issi (19801, Issi et al(1985), Nunes (198á), Ribeiro et 



a1 (19861, Farias (1988) demonstram os resultados positivos advindos do alojamento conjunto 

e da p e m ê n c i a  prolongada da família junto a criança hospitalizada 

A doença e a hospitaliaaçTi0 de uma criança gera irma situação ameaçadora, 

fiequentemente incompnsivel e inevithvel para ela e sua família. Para Tobias (1 9861, a 

hospitalização de uma criança é motivo de agressões f i s im,  traumas psíquicos e tensões 

emocionais, tanto para a criança quanto para sua família. 

Enquanto o trabaIho de Issi et a1 (1982) e Nunes et a1 (1 983) defendem a experiência 

da livre permanência dos pais no horario das 8 horas as 20 horas, na unidade de interna*; os 

estudos de Angelo (1 983) apontam instituições que ainda restringem aç visitas dos pais. NeEra 

Huerta (1984a) aborda crittrtios utilizados por enfermeiras pata decidirem quais mães podem 

acompanhar seus filhos durante a intemção. Nascimento (19851, em estudo junto as 

enfermeiras de Recife, mostra que 52,3% delas não têm experihcia de atuação com os pais 

que prbcipam dos cuidados aos filhos hospitalizados. Embora 92,2% das enfermeiras 

mostrem-se favoráveis A participaç80 dos pais, 80% apresentam algum tipo de restrição. Neira 

Huerta (1984b) atribui a falta de preparo dos enfermeiros ao sairem das escolas, as 

dificuldades para aproximar-se dos familiares. 

A presença junto a criança enferma, possibilita a família desenvolver obrigações 
básicas e manter sua motivação 

CC recompensando os sucessos, enfrentando as crises p ~ ~ , ~ o a j s  e familiares, 
estabelecendo obletivos realisras, e desenvolvendo os vulorex e a Jeaidade 
familiar" (Atkinson e Mwray, 19 89, p. 204). 

Para Elsen e Patricio (1989) há tres tipos diferentes de abordagens ou modelos 

as sistenciais i criança hospitalizada: 

- a primeira - biomédica ou centrada na patologia da criança - focaliza uma 

determinada patologia, sinal ou sintoma, que necessita de cuidados profissionais. O esforço da 

equipe de saúde visa obter dados referentes aos problemas de saúde da criança, do diagnóstico 

e a pronta instalaçiio das medidas terapêuticas. Este modelo enfatiza a recuperaqão da saiide, 

deixando em segundo plano os aspectos relacionados ao desenvolvimento da crianqa, o 

impacto da hespitalização na criança e na família e o papel dos familiares no prwesso saúde 

e doença, 

- a segunda - centrada na criança como ser em crescimento e desenvolvimento - 

focaliza a unidade biopsicoespirituat. da criança, vendo-a como um ser em crescimento e 

desenvolvimento, com necessidades e vulnerabilidades. A equipe de saúde preocupa-se com 

a recupera@o da saiide, com as necessidades da crianqa, incluindo a mãe na sua assistència. 

Este modelo é mais hirmanístico que o anterior, valorizando o cuidado afetivo; 



- a terceira - abordagem sóciocultural ou centrada na criança e sua familia - a b i l i a  

ocupa a posição central, vista como u m  unidade básica de cuidados ii saiide de seus 

membros, carente de suporte para dar continuidade aos cuidados da criança tanto no hospital 

quanto em casa. A equipe executa procedimentos e técnicas para a recuperaçaio da saUde da 

criança e assessora as famílias em suas dúvidas e iniciativas, com estirnuIo constante ao 

desenvolvimento de praticas de sacde no hospital e no domicílio. E um modelo mais holistiço 

que procura atender criança e familia em sua totalidade. 

As autoras acreditam que estas não são as iinicas abordagens existentes ou 

encontradas. Ao contkio, pensam que o mais comum é a mescla destas abordagens (Elsen e 

Patricfo, 1989). 

O material bibliográfico sobre o tema e vasto. Noyes (1998) fazendo uma revisão dos 

&abalhos relacionados as vivências das familiaç com crianças em UTP, constata, no entanto, 

que a maioria deles é realizada na America do Norte, buscando quantificw os sentimentos e 

as experiências dos pais e, comequentemente, poucos são os estudos qualitativos pubficados. 

Ressalta que nenhuma li teratura revisada considera as necessidades específicas de diferentes 

gmps étnicos e culturais, familiares, avós ou a família como uma unidade. O número de 

referências brasileiras que enfocam a assistência de enfermagem no sistema familiar, ainda 

não é tão amplo, e tem-se muito a aprender nesta área+ 

Na década de 80 surgem alguns trabalhos, intensificados na d h d a  de 90, nos quais a 

família é o foco da assistencia de enfermagem, e Santa Catarina assume parcela importante, 

através do Programa de Pós-Graduação da UFSC e do GPSEFAM (Patricia, 1990; Nitschke, 

1991; Nitschke et aI, 1992; Aragão et al, 1993; Pelzer, 1993; Dal Sasso, 1994). 

Portanto, para Helman (19941, a familia e o grupo social primário em toda as 

sociedades humanas. Sua composição e seu papel, na vida de seus membros, varia muito entre 

as culhxras. A família extensa, rnultigeracional, e wn dos padrões mais comuns de parentesco 

em todo o mundo. No entanto, nas áreas urbanas há predomingncia da família nuclear (pais e 

filhos). A família e vista como um sistema no qual o padrão das interams exerce influência 

significativa sobre o estado de sahde e doença. Pode ser compreendida, também, como uma 

pequena sociedade ou tribo com orgmizaçãio e cultura próprias, podendo ser dos mais 

variados tipos: família nuclear, composta pelo pai, mãe e filhos; família extensa ou ramificad, 

na qual s30 incIuík diferentes gerações; e família composta por pessoas que mantêm 

estreitos vz'nculos afetivos sem qualquer laço de consanguinidade (EFsen, 1994). 

Para compreender a cultura familiar e importante lembrar que "uma cultura envolve o 

conjunto de princípios implicitos e explicitos, os quis orientam as pessoas na maneira de ver 



o mundo, de experimenta-lo emocionalmente, de comportar-se nele, especialmente em 

relação a outras pessoas, a natureza e às entidades sobrenaturais ou aos deuses" (Helman, 

1994). 

Na vida familiar ocorrem, inevitavelmente, épocas de crise, entre elas a enfemidade, 

quando o bem-estar desta família flutua entre o estável e o instivel (Cadden, 1980). O modo 

de enfrentar esta situação depende de vários fatores: o estágio da vida familiar, o papel 

desempenhado pela pessoa doente dentro da família, as implicações do impacto da doença 

em cada um de seus elementos e o modo como se organiza durante o período da doença, entre 

outras. Por vezes, a família consegue evitar a crise, mas não a grande tensão que se abate 

sobre ela (Atkinson e Murray, 1989). O nível de estresse vivenciado pela família está 

relacionado ao significado que a doença da criança tem para a familia Qví u e Tomlinson , 

1997). 

Noyes (1999) relata que o impacto maior para as mães ocorre imediatamente apbs a 

i n t e q ã o  das crianças na UTIP e ressalta a necessidade e a imlportincia da atenção a familia. 

Motta (1997), em estudo com crianças com cbcer, constata relações amistosas entre 

equipe de saúde e família. Quando permanece junto ao filho no hospital, a familia busca 

apoio e segurança na equipe em quem deposita toda a expectativa e esperança de cura do 

filho. Por sua vez, a equipe procura estabelecer um clima de solidariedade e confiança, 

compreendendo a realidade complexa e dolorosa que a familia vivencia. 

A doença e a hospitalização de uma criança também afetam os outros membros da 

família, criando a necessidade de ajustes no seu funcionamento. Surge uma nova dinâmica no 

modo de ser da famflia e os papéis sociais são redistribuídos, visando o novo equilíbrio 

familiar. Podem surgir problemas financeiros, instabilidade emocional, estremecimento nas 

relaçks entre os membros da família, neghgência em reIação ao cuidado das outras crianças, 

ciúmes dos irmãos, sentimentos de perdas pessoais e de culpa (Motta, 1997). 

A criança enferma e exposta a inúmeras situações desagradhveis, que aumentam ao 

agravar-se o estado de saúde, e ao necessitar de novos exames e aparelhos sofisticados, o que 

a tornam insegura e angustiada. Em consequência, o medo e a ansiedade também aumentam 

na família, acrescidos do sentimento de culpa de uma possivel responsabilidade na etiologia 

da doença (Ribeiro, 1991). Além disso, geralmente a crianp passa a ser assistida em 

Unidades de Tratamento Intensivo Pediátrico (UTP). E devido ao sofisticado equipamento e 

a constante vigilância a que é submetida, os pais fazem uma wrrelação imediata entre UTI e 

morte (Tobias, 1986), gerando um estresse maior do que a hospitalizaqão fora da UTTP. 



diagnóstico, a perda do sono, a falta do ambiente e da rotina familiar e a separação da familia, 

pois durante a hospitalização do filho, algumas familias permanecem continuamente ou por 

longos períodos na unidade; outras, por períodos menores e, algumas, eventualmente. 

Em estudo de crianças internadas na WIP, Ribeiro (1991) constata que todas sentem 

dor fisica e medo em alguns momentos da hospitalização, e buscam, nos pais, apoio, 

segurança, orientação e protqão. A presenqa dos familiares promove e mantém a irrter- 

relação cnançdfamília, neutraliza os efeitos decorrentes da separação çriançdfamilia, 

colabora na asçistencia integral a criança, melhora sua adaptafio ao hospital, facilita a 

aceitação do tratamento, promove a positiva resposta terapêutica, ameniza os fatores 

estressantes da doença, dos procedimentos e da hospitalização. Os pais e as m k s  vivenciam 

períodos de preocupação, tristeza, inseguranqa, ansiedade e medo da morte. No entanto, pelo 

fato de podem conviver com o filho na UTP sentem-se mais seguros e gratificados. 

Estudo realizado por Farrel e Frost (1992) indica que os pais tem grande necessidade 

de informação sobre as condições de seus filhos. Os autores concluem que funcionários da 

UTI podem ir de encontro às necessidades destes pais, os quais @em tomar-se parceiros nos 

cuidados, gerando efeitos terapeutiços sobre criança. 

A necessidade de informações sobre o estado de saúde do filho, segundo Woltennan e 

Müller (1985), é um dos principais geradores de estresse- da mãe dou do pai. Acrescentam, 

ainda, o medo da morte, o sentimento de perda, o descontrole, o ambiente estranho, a privaqZio 

do sono, a exaustão fi siça, a exigência dos irmãos da criança doente e dos outros parentes, 

dificuldades em arranjar babá e transporte, preocupações com os custos do cuidado, 

Segundo Maldonado (19891, na situação de risco, a família é exposta a uma série de 

dúvidas relacionadas f o m  adequada de lidar com a criança doente, como explicar a doença 

e lidar com os irmãos sadios, quais alterações necesshias ou inevitaveis na rotina da casn, 

entre outras. 

Os sentimentos de culpa dos pais, irmãos e demais familiares @em estar presente nas 

mais variadas formas. Culpa pelo desejo e necessidade de deixar a vida prosseguir de modo 

mais habitual possível; pela raiva e initação de encarar as rnodificagões e aigumas privações 

inevitáveis; pelo ciúme ao perceber que o im80 doente recebe mais atenção e cuidados; por 

desejar de maneira mais ou menos disfarçada que a criança morra, aliviando assim a 

sobrecarga e o sofrimento da família frente a doença grave ou terminal; culpa e dor pela 

diferença do estar com os filhos saudáveis e o doente, e a censura pela necessidade de 

espairecer (Maldonado, 1989). 



Os pais, geralmente têm uma forta influencia sobre as crianças. Assim, o modo como 

interpretam uma experiência ou situação que afeta a criança, pode influenciar o entendimento 

e adapta@o dela a situação. Se os pais são capazes de relacionar aspectos positivos das 

situaç8es adversas, a adaptação e o entendimento para a crianqa fica facilitado. Desta forna, 

para os cuidados da criança hospitalizada, o envolvimento e coopemqão dos pais é essencial. 

No entanto, os pais terão melhores condiçks de atender as necessidades do filho 

hospitalizado se suas próprias necessidades forem reconhecidas e satisfeitas (Farrel, 1989). 

A equipe que assiste a crianp e a familia deve ter preparo específico para este 

atendimento. Caso contrário, apesar de permitir e orientar a pamanhcia conjunta, pode 

distanciar-se da família pela falta de dihlogo e inter-rel acionamento, pela postura autoritária 

que inibe a família ou submeter-se As regras da instituição. Ocorre, assim, urna dissociação 

entre a teoria e a prática (Neira Huerta et al, 1986). 

Santos (19961, em estudo com professores da EEUFRGS, constata que, embora não 

exista uma disciplina especifica que estude a saúde da familia, o tema é abordado em várias 

disciplinas do currículo. Os professores referem que em algumas instituiçks de saúde, o 

atendimento a família não é sistematizado, dificultando o aprendizado do aluno e a "a falta de 

integração entre a instituição de ensino e as de saúde e a carência de modelos assistencias 

nesta área" (Santos,1996, p.223). A autora afirma que a atenção h saúde da familia 60 é 

priori& pelos serviços de saiide, mesmo que, por vezes, conste na filosofia do serviço. 

Tendo em vista o tema central deste estudo - a vivencia do risco de vida do filho pela 

familia -- é importante ter consciência da necessidade de conhecer a família, compreender 

suas características, expectativas e necessidades para poder assisti-la. Portanto, a definição 

do foco de estudo se estabelece peIa questZío norteadora e pelas outras dela decorrentes: 

- Qual é a trajetdria da familia que vivencia o risco de vida do fiiho no 

processo da hospitallzação na Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico? 

Qual o significado para a família da vivència de anormalidade de saiide de seu 

filho? 

Qual o significado pata a familia cla hospitalização de um filho na Unidade de 

Tratamento Intensivo Pedihtriço? 

Como são as interaçfies da familia durante a tmjetbria em que vivencia o risco 

de vida? 



3 - BASES TE~RICO-METODOLUGICAS DO ESTUDO 

3.1- Interacionismo Simbólico 

Para compreender o que significa para a família a hospitalizaçEo de um de seus 

membros (çrianqa) e a repercussão do fato no cotidiano familiar, procura-se um referencial 

teórico que permita a compreensão deste evento dentro dos padrões de resposta aparente e o 

comportamento oculto da família. Centrando a aten@o neste foco, opta-se por desenvolver o 

estudo na perspectiva do InteraaOn&mo SimMIico. 

As origens do movimento do Interacionismo Simbólico reportam-se aos clássicos da 

sociologia do fim do século dezenove: Charles Horton Cooley (1864-1929), W. I. Thomas 

( 1 863- 1 947) e George Herbert Mead ( 1 863- 196 1 ). Os estudos de Mead, no entanto, são os 

mais eontributivos para a concepção da perspectiva interacionista. Cabe ressaltar que o temo 

Interacionismo Simbólico consolida-se, em 1937, por Herbert Blumer (Haguette, 1995). 

Mead divulga suas idéias através de palestras e aulas. Após sua morte, editores mhem 

este material, acrescido de notas e manuscritos fragmentários, e publicam quatro livros. O 

livro Mnd, Sdf and Socieq é um dos mais importantes na hea da irrtemção simbólica, 

abordando a complexa relação entre a sociedade e o indivíduo, a gênese do "self', o 

desenvolvimento de simbolos significantes e o processo de comportamento da mente (Mead, 

s.d.). 

Para Mead, o comportamento cooperativo é a base de toda a atividade social. A 

associaçilo humana esta presente quando cada ator percebe a intenção dos atos dos outros e 

então constrói sua própria resposta baseado naquela intenção. O comportamento humano 

envolve a resposta às intenções do outro. Estas intenções s20 transmitidas através de gestos 

que se tomam simbólicos, passiveis de serem interpretados. Quando os gestos adquirem um 

sentido comum, um elemento linguística, podm ser denominados "símbolos significantes". 

Mead refere que o individuo interage socialmente consigo mesmo, da mesma forma 

que age sociaEmnte com as outras pessoas. O "self" representa um processo social no interior 



do individuo, envolvendo duas fases distintas: o "eu" e o "mim". O "eu" representa a 

tendência impulsiva, espontânea, desorganizada e não socializada do indivíduo. O "eu" dá 

propulsão ao ato e provoca o "mim'". O "mim" compreende o conjunto organizado de atitudes 

e definições. É a consciência, o self social, o objeto que surge na interago. O "mim" dá a 

direção ao ato: 
I# O comportamefito humano pode ser visto como uma série perpérua de 
Jniciaqõc.~ de abas pele "'Eu" e de açães w~roubivas sobre o alo {islo é, 
direcionamenro do ato) pelo "Mim". O ato é a resultante desta IntePação" 
(Haguette, 1995, p.30). 

Tanto o xeelfquanto o ato social são dinâmicos, e se modificam a medida que se 

modificam os padr5,es e os conteúdos das intemções que o individuo experiencia consigo 

mesmo e cem os outros. 

A mente é entendida, por Mead, como um processo que se manifesta sempre que o 

indivíduo interage consigo prbprio, w n d o  símbolos significantes. A mente é social tanto na 

sua origem quanto na sua função, pois surge do processo social de comunicação. 

Herbert Blumer (apud Haguette, 1995, p.39, discípulo de Mead, em t 937, com 

clareza os pressupostos basicos da abordagem interacionis* considerando três as premissas 

básicas do Interacionismo Simbólico: 

$6 I -  O ser humano age com relação às coisas na base dos sentidos que elas 
têm para ele. Estas coisas iptclziem todas os ohjelos f~icos, outros seres 
humnos, categorias de seres humanex (migo,~ ou inimigo$, fns iituiçi3e.~, 
idéias valorizadas fion estidude) , atividades dos outros e o uhas s i h c ~ ~ n e s  
que o inditliduo encontra na sua vida coijdiana. 

2- O sentido desrus coisas é derivado ou surge da Ertterução sociaj que 
alguém eslabelece com seus compunheiru,~. 

3- Esles sentimentos ,são mmipubadus e mod~~cacios atrai?& de um 
processo intetpretativo usado pela pessoa ao tratar as coisas que elo 

I9 e~conlra. 

O Tnteracionisrno Simhóliw valoriza o sentido que os fatos têm para as pessoas e que 

provocam determinado comportamento, e situa o sentido como originário do processo de 

interação humana. 

A interaqão sfrnb~lica envolve algumas ideias básicas relacionadas aos grupos 

humanos ou sociedade, a interação social, aos objetos, ao ser humano como &or, a ação 

humana e as interwnexões entre as linhas de ação. Portanto, a sociedade humana consiste de 

individuos interagindo uns com os outros. O contexto social é dinâmico e o individuo 

responde de maneira diversificada As situações com as quais se depara. 



O Interacionisrno Simbólico considera o comportamento humano baseado no ato 

social que ocorre em duas dimensões: a atividade "manifesta" - comportamento externo 

observhvel, e a atividade "'encoberta" - experigncia interna do indidduo (Blumer, 2969). 

O ser humano constrói uma percepção pessoal do mundo, segundo a realidade socid 

desenvolvida atsavbs da interagão com os outros. Ele age em rela@u is coisas, baseado no 

significado que aquela situaçgo ou objeto especifico tem para ele, 

Angelo (7995) abordando as idéias de Chaxon ( í985),  aponta os componentes das 

idéias básicas do Interacionismo Simbólico: 

1 - Símbolo - é apresentado como o conceito central do Tnteracionismo Simbólico, pois 

sem os símbolos na poderá haver intenção entre os indivíduos. São classes de objetos 

sociais usados para representar alguma coisa. 

""Os simhol~s s80 desemo/vidos socialmente, atrmés da iwerução; 
eles não são c ~ n c ~ r d u d o ~  universalmente dentro dos  grupo,^ humanos, 
mas süo mb itruriarne pzte e s t ~  belecido,~ e mudados através da íMeraçÜo 
dos  seu^ usuúrios; existe zama !ingrsagem de sons e gestm que é 
s&-n~ficativa e inclui regras permitido que se combine os ,wns ou 
gestos em de~laraç6e~r s igmj7cantes. Para ser .rim búlico, o o p t a  ismo 
cria u/temflvcx~ e manipula simbolos aa ínferação com 0,- outros'" 
(1995, p. 4) 

2- Self - o objeto social em relação ao qual o individuo age. Ele surge na infancia, 

inicialmente através da interação com os pais e outros significativos. No entanto, muda 

constantemente a medida que a pessoa experiencia novas situações interagindo Çom os outros. 

Corno o individuo se vê, como se define, o julgamento que faz de si mesmo é altamente 

influenciado pelas definições sociais que encontra durante sua vida. 

3- Mente - e a interação simbblica de organismo humano com seu self. 

"Menke é ação, ação que usa simbolos e dirige esse simbolo em 
relação ao selfi É o indivíduo tentando .fazer algo, agir em seu 
mundo. fi a comunicação otiva com o self ahavés do manipulação de 
simbolos. O mundo é srafiforíwado em um mat~rdo de deBniç6e.s por 
cama da mente; a caçüo 6 uma resposta Mo u uhjctos, m s  LI 
interpreta@o ativa do indivíduo a esses objetos "$1995, p.5). 

4 - Assumir o papel do outro - é uma atividade mental que torna possível o 

desenvolvimento do self, a aquisição e o uso de símbolos e a própria atividade mental. "E 



através da mente que os indivíduos entendem o signz$cado  da^ palavras e açõex das outras 

pe.ssous "(1 995, p. 5). 

5 - Açgo humana - é a manifestação da tomada de decisão resultante da intera* do 

self com os outros. 

"As ações süo causadas por um pmces.yo aiivo de lomadu de decisão pejo 
sujeito, que envolve a dejnição da siluaçüu e esta por .ma irez, etn~oSl)e 
inleraqão consigo mesmo e com os ou~ros. Desta ,fOima, tr a dt.$nfçGo da 
situação feiba pelo afor que é c~nbmi pura como o açao ocomrú"(1995, 
P. 5, 

"Quando intersgimos, nris nos ter-namos objeros sociais uns para com os 
outros, usamos símholas, direcioaumos o se& engajamo-nos em ação 
mental, tomamos decisõe,~, niudanio.~ dire~õm, cumpartilhamos 
perspecrivas, definimos realidade, definimos a situaçGo e assumimos o papel 
da ou~o"(1995, p.5) 

7 - Outro signíficante - pessoa que tem um significado para alguém. E a pessoa que 

interagindo com alguém, toma-se importante para ela. 

O Interncionismo Simbólico é a teoria do comportamento humano que enf- a 

descoberta do significado dos eventos para as pessoas no ambiente natural, ressaltando os 

aspectos internos ou expenenciais do comportamento humano, ou seja, como as pessoas 

definem os eventos ou a realidade e como elas agem em relqão h suas cmnças (Silva, 

1997). 

A essas idéias biisicas do Interacionismo SimbóIico, acrescenta-se outros conceitos 

considerados relevantes: 

Situação "é a ação social pela qual um a?or irtterppetu um esrimuJo m 
umbienre. Deste modo, cacla afor percebe, ,faz julgamentos e inicia uma 
açãu bmeada em sua definição do e,~tímula no ambiente. O .~er h u m o  
define a situação antes de ag-w"(Nihchke, 199 1, p.70). 

Família "é uma unidade de pessoas em interaç60m (Burgess apud Elsen, 
1994). "E um sistema interpessoal formado por pessoas que inferagem por 
variados mrivo.r, tais como afetivrd~de e reproduçdo, dentro de um 
procmso hislórico de vida, mesmo sem habitar o memo espaço fiico. É 
u m  relação social d~nâmica que durante todo seu processo de 
desenvolvlmen6o amssums fomus, tarefaa~ e sentidas elrrborado.~ o parlk de 
um sisrema de crenças, valores e iaornas, estm~rrrados pia cultura h 
fami/ja, pia classe socíol a qual perrence? em outrm ínJTuencios e 
debemrinações do 'amhientt.' em que vivem, incluindo os r~aloues e no- 
de outras cub6u~~s~~(Patricia, 1994, p.97). '* consideradu a unidade Rúsrca 



de saúde, ou seja, o núcleo primario, onde a criança recebe e aprende os 
cuidados de pmmuçãu de saúde, prevençh de doenças e primeiros 
aiendimen60s cua~ivos3'(ETsen e Patrícia, 1989, p. 177). 

Fa rniiia saudável 'V urna aidade que se uuío-cls~ima posi~ivmep~te, onde 
os rnembro4s comtlvem e se percebem mutuamente como .família Tem uma 
estrutura e orgaylização para definir ohjetivcls e prover os meias para O 

crescimento, d~~ernolvimenlo, saúde e bem-esiar de ,TEUS membros. A 
fap>ni/iu suuddvel se um por laços de a@fividade ~x~miopizados por amor e 
carinho, tem Iiberdade de expor senbirne11fas e dúvidus, comparrilhur 
crença,r, valores, c conhecimmtos. Aceiu a indvidualiliade de sem 
membros, possui capacid~de de conhecer e usufruir seus díreifm, enfrenta 
crises, co~fritos e çanfradiç6es, pedido e dando #pio aos seus membros e 
às pessoas srgnzJicalivas. A farní/iu satdddvel afua con,yçienfemnte nu 
ambiente em que vive, interagindo dinamicamente com outras pessoas e 
fmílkas em diversos niveis de rrproximaç~o, tmfi~formanh e sendo 
bpap~~formada. Dmenvolve-se com expri8pici0, comiminab sua histdria de 
vida " (Ekn et a1 Capud Elsen, E 992) 1 994, p.68). 

A enfermagem eentrada na criança e sua familia tem como cliente a criança com 

suas características individuais e sua família. Alem de atender a crianga hospitalizada, 

"consider~ 0,s problemas, in f ere.sses, potenciulidade.~ e expecfativas de toda a famgia pao 

cuiddo à saúde7' @lsen e Patricia, 1989, p. 177). 

Self familiar 6 "consrntido abrauks doas wlaçGes do mundo inferior &.T 

famílias e tambEm, com ,mas inferaqães com a sociedade que t o m  cada 

famí/ia 'singula~- kom uma hisihria própna e eespec@ca". O self familiar é 

diferente do seEf individual de cada rn de seus membros, não o 

anulando mas tamlkm não se igualando a ele (CENTA, 1998, p. 186). 

Assim, acredita-se que os pressupostos do Interacionisrno Simbólico, e de outros 

conceitos aqui expressos, servirão de suporte te~rico importante para a compreensão do 

fen6meno da farnflia que vivencia o risco de vida de um filha 



3.2 A Proposta do Estudo sob o Olhar do Lnteracionkrno Simbólico 

Neste momento, volta-se novamente o o1 har para a proposta de trabalho, relacionando- 

a com os pressupostos do Interacionismo Simbólico. 

Segundo o Intemionismo Simbbíico, o indivíduo reage frente a percepção que tem de 

uma determinada situaqão. Ao defrontar-se com fatos novos, consulta todo o referencial 

construido ao longo da vida, atravds da cultura, das experiências vividas e dos significados 

construidos. A partir daí, define o novo fato à luz dos seus significados e reage não ao fato ou 

A situação, mas ao significado que lhe atribui e que vivencia Portanto, urna pessoa não reage 

igual a outra, pois os referenciais são diferentes. 

Neste estudo, investiga-se como a família define a hospitalização, qual o significado 

que tem para ela a doença grave e a hospitalização de uma criança, qual o processo que 

vivencia ao se defrontar com a doença e a hospitalbção. 

Para o Interaçionismo, não importa o fato em si; importa o significado que o fato tem. 

Portanto, luz deste referenciai, não importa a doença em si e a h o s p i ~ i z ~ o ,  mas o 

significado da doença e da hospitdização para a familia. Este significado possivelmente seri 

diferente daquele que a pesquisadora ou a equipe de enfermagem lhes atribui, pois os 

simbolos s%o diferentes. 

Símbolos e significados do mundo do hospital e da UTP são novos para a familia. A 

equipe podeh dizer o significado do ambiente, dos aparelhos, de crianga grave, de UTIP, mas 

a família terá que elaborar e aprender estes significados, utiIimndo os próprios simbo2os. 

Com frequência, estes símbolos representam situações dolorosas e a família trará estas 

representações. Portanto, o Tnteracionismo Simboliço auxilia* aqui, a organizar estes 

conceitos e a compreender os significados que a fmilia atribui a situaflo que vivencia. 

Além dos simbolos e dos significados, a interqão também é importante. Para entender 

o ambiente simbiilico da famflia e necessário colocar-se no lugar dela e aprender com ela, 

através da interaçiio. 

A familia desenvolve os significados através da interação com as pessoas 

signifiçantes. Se a pessoa não tem significado para a familk gerarmente não interagr e, 

conseqiienternente, nZo aprende os símbolos. Portanto, para compreender a familia é preciso 

intemgir com ela, postando-se no seu lugar. No papel de pesquisadora, a autora precisa 

interagir com a família para estudar as interações intra e extrafamiliares ao nivel domiciliar 



e hospitalar. Assim, a enfermagem só assistira a fmilia adequadamente ao compreender o 

significado que tem para ela a hospitalização de um filho. 

As intenções cotidianas $a familia estão relacionadas aos vizinhos, amigos e patentes. 

Com a hospitalizaçk de um filho, ela terá que interagir com pessoas estranhas, e então 

questiona-se: Como ocorre a interaçãe da familia com a equipe de enfermagem? Acredita-se 

que a Ótica do Interacionismo Simbólico permite que se identifique quem sgo as pessoas 

significativas para a família, e como ocorrem as interações internas e as trocas de paeis  no 

âmbito domiciliar e hospitalar. Durante a observação das interaqaes familiares, a ênfase é a 

linguagem verbal e não-verbal, pois ao trabalhar-se com pessoas, deve-se estar atento As suas 

comunicações, valorizando, para fins de analise, este tipo de linguagem. 

Ainda, segundo o Interacionismo Simbóliw, as pessoas constroem seu processo de 

viver de maneira dinâmica a medida que definem situações, interagem com pessoas, alteram 

os papkis sociais, modificam e adquirem novos significados e atribuem novos significados aos 

outros. Da mesma maneira, então, a hospitalização de uma crianqa e a ração da familia é um 

processo dinâmico, que vai sendo constnu'do pela familia de modo singular, dependendo do 

significado desta situação para ela, da sua cultura, dos seus referenciais, da gravidade do 

estado de saúde da crianp, da interação com as enfermeiras e com as equipes. 

3 3  Abordagem Metodoldgica 

Pesquisas em várias áreas do conhecimento, principalmente na sociologia e na 

antropologia, abordam o tema família e, nas iiltirnas duas décadas, a enfermagem também tem 

se voltado para estes estudos. Seu objeto de assistência não mais se restringe ao indivlduo, 

mas abarca a familia e a comunidade. 

O presente estudo pretende desenvolver um trabatho que possa desvendar o lado 

oculto do fenômeno vivenciado pela familia ao ter um filho internado na UH Pediatria Na 

enfermagem há necessidade de ampliar tanto a compreensão do significado para a família de 

ter um filho em uma unidade hospitaIar que atenda crianças em estado grave de saúde, quanto 

a repercussão deste fenômeno no seu cotidiano. 

Para atender estas expectativas, opta-se pela metodologia qualitativa, por possibilitar 

uma abordagem aprofundada do fenomeno a ser estudado Segundo Stsauss e Corbin (1  99 1 $, a 

pesquisa qualiiativa permite descobertas até então 1150 atingidas através de procedimentos de 



quantifiça~&o ou estatísticos. Estuda a vida de pessoas, histbrias, comportamentos, funqões 

organizacionais, movimentos sociais e relacionamentos de interação. 

Pesquisa qualitativa - Para Minayo (1996, p. 21-22), a pesquisa qualitativa visa 

questões particulares, pois aprofunda-se no mundo dos significados das ações e das relações 

humanas, e estuda 

"o universo de sign#cados,  motivo,^, aspiraç&s, crenças, valores e ati~ude,~ 
que comsponde a wrt espaço mai,~ p m f ù ~ o  das re/aço;es, dons proçeGs.so.~ e 
dos Jenômenos que mio podem ser reduzidos à operucioranlizaçãu de 
varfaVei,~". 

Para Bogdan (apud Trivifios, 1 9871, a pesqiri sa qualitativa possui cinco caracteristicas 

básicas. Já Lincoln e Guba (1985) as ampliam para quatorze, ao se referirem a pesquisa 

qualitativa como inquérito operaciona1 naturaIistico. Sisson de Castro (2994) as analisa e, 

desta análise, cita-se aqui as que serao contempladas no presente estudo: 

1 - Ambiente natural - a pesquisa inicia no ambiente eu contexto onde o 

fenômeno ocorre; 

2 - Instrumento humano - o pesquisador, com sua bagagem cultural, e 

instrumento-chave para a. coleta de dados primários. Suas habilidades pessoais 

irão, de certa forma, orientar, enriquecer ou limitar a produção do 

conhecimento; 

3 - Utilização do conhecimento tácito - o conhecimento intuitivo, emoções e 

"insigts" são utilizados no processo de pesquisa, em acréscimo ao 

conhecimento capaz de ser expresso sob forma de linguagem; 

4 - Método qualitativo - prefere-se este rndtode ao quantitativo, por ser mais 

sensitivo e adaptável as mdtiplas realidades. O pesquisador tende a usar suaç 

habilidades de olhar, escutar e ler; 

5 - Amostra intencional - a sele@ dos sujeitos é feita, de preferência, através 

da amostra intencional, tendo em vista os objetivos do estudo e a busca de 

maior número de informações possíveis relativas ari wntexto; 



6 - Analise indutiva dos dados - parte-se dos dados obtidos das entrevistas, 

observações, analise de documentos, arquivos e outros. Dois processos fazem 

parte desta adise: o estabelecimento de unidades e a categorização; 

7 - Desenho emergente - o pesquisador parte de um foco inicial e, a medida 

que coleta e analisa os dados, define a amostra intencional e o foco da 

investigação; 

8 - Relato de estudo de caso - a modalidade de relato de estudo de caso e a 

forma proposta para a apresentação dos resuItados da psquisa, porque 

possibilita a descrição densa âas mizltiplas realicPades encontradas e pode 

oferecer um retrato da situaçk estudada de maneira holística; 

9 - Interpretação ideo&ca - as cornpreensães alcançadas em determinado 

estudo dependem do contexto, local. e momento em que foram geradas e devem 

permitir a compreensão holistica e integrada da sihiaç5o; 

10 - Fronteiras foco deteminadas - o limite do estudo é determinado pele foco. 

A natureza do foco vai depender do tipo de estudo realizado. O foco do estudo 

determina seus limites, definindo o que vai ser pesquisado, servindo como 

critério para inclusão ou exclusão se novas infimaç&s; 

Apresentadas as características da pesquisa qualitativa, e tendo em vista a objeto deste 

estudo, acredita-se que tenha sido adequada a. escolha desta abordagem, por possibilitar 

compreender principalmente a vivência da hospitalimção da criança pelas famílias a partir 

das suas prbprjas perspectivas. 

Delineando w pesquisa - Este estudo se desenvolve em duas etapas: a preliminar, 

desenvolvida durante o curso do doutorado na disciplina de etnografia; e a coIeta de dados 

orientada pelas questões norteadoras deste estudo. 

A primeira etapa desenvolve-se no período de junho a novembro de 1996. 

Inicialmente, contata-se com a enfermeira chefe da UTTP, e expos-se o objetivo do trabalho, 

desejando realizá-lo nesta unidade. ApOs o consentimento, inicia-se a observação na UTfP. 



A equipe é receptiva e fornece informações sobre as rotinas da unidade e as crianças 

internadas. As primeiras observações são diseciomdas a dinâmica da unidade, a equipe de 

enfermagem e aos familiares que ali se encontram. Gradativamente, as observações sCh 

direcionadas &s fmilias que acompanham suas crianças, Durante quatro meses observa-se e 

entrevista-se seis familias, percebendo-se suas dificuldades ao vivenciarem o processo de 

hospitalizaçib de um de seus filhos e o quanto tem-se a aprender com elas. A partir dessa 

açfio, identifica-se a necessidade de ampIiar o penodo de observação e estendê-la ao 

domicilio, após a alta da criança. Assim, continua-se a pesquisa por mais dois meses, e 

realiza-se observações e entrevistas com outras duas famílias na WIP, Unidade de Intern- 

Pediátrica e v is i ta  domiciliar a m a  das famílias, após a alta. 

Os dados das observaç5es e &as enírevistas sgo registrados em dihrios, dos quais 

resulta o relatório final da disciplina de etnografia, trabalhos divulgados em eventos 

científicos e subsidia a elaboração do projeto de tese, submetido ao exame de qudifi-qãe em 

setembro de 1997. Esta etapa, também, tem o mérito de introduzir a pesquisadora no campo 

da pesquisa, familiarizar-se com o contexto, desenvolver habilidades nas técnicas de coleta de 

dados, clarear e delimitar o problema de pesquisa, subsidiar a definição do referencial teórico 

e a rnetodologia a ser utilizada. 

A segunda etapa inicia ao submeter-se o projeto da pesquisa i apreciago do Comitê 

Científico e Ético do HCPA que autoriza a realizaçZio da pesquisa proposta. O projeto é então 

apresentado hs enfermeiras da UTIP. Ao longo de toda a coleta de dados, há receptívidade e 

colaboraqão das equipes de enfermagem da UTIP e Unidades de Internqão Norte e Sul. 

Sujeitos da pesquisa - 0 s  sujeitos da pesquisa são famílias residentes na área 

metropolitana de Porto Alegre, que vivenciam a internação de um(a) filho(a) na 'l_ÉTIP. Neste 

perjodo, faz-se o primeiro contato com a família, ainda na UTIP, agetidando encontros 

posteriores. A participação destas famílias - sujeitos do estudo - através do fmiliar 

informante, depende de sua disponibilidade e da concordância por escrito. 

O número de familias não é definido previamente, mas à medida que os dados são 

coletados e as informações tornam-se repetitivas, encena-se a coíeta. Esta tknica e chamada 

de saturação dos dados e refere-se a sensação de fechamento, ou seja, quando a coleta de 

dados pára de produzir novas imformaqões (Potit e Hungler, 1995). 

Participam desta etapa do estudo, seis famílias de crianças internadas na UTIP por 

apresentarem risco de vida. Em três delas, o informante é o pai e a mãe - Família de ~ntônio* 

.- 

c Os nomes s5o Gcticios. 



(Fl), de Mirim (F2) e de Jonas (F6). Nestas duas últimas, os irmãos têm pequena 

participação durante a visita domiciliar. Nas outras irês farnilias, o familiar informante é a 

Mãe - Familias de Sandra (F3), de Liane (F4) e de IRo (F5). As características de cada família 

estão no t~pico da metodologia - Conhecendo as Famílias do Estudo. 

Aspectos éticos - As famílias selecionadas para participar da pesquisa sSlo esclarecidas 

sobre a finalidade, os objetivos e a metodologia. Àquelas que concordam em participar, 

solicita-se assirratwrã do Temo de Consentimento Pós-Informado (anexo 1) em duas vias, 

permanecendo uma com a família e a outra com a pesquisadora. Garante-se A família o sigilo 

sobre a identidade da criança e da familia, e o esclarecimento que julgar necessário antes e no 

transcurso da pesquisa. Assegura-se, também, a liberdade de se recusas a participar ou retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalizar ou prejudicar a assistência 

que ela e o filho recebem na instituição. Todas as familias contatadas participam de estudo atk 

a coleta final dos dados. 

Estratégias para a coleta doa dados - A coleta de dados realiza-se de outubro de 

1997 à maio de 1998. O nimero de encontros com cada família varia de dois a treze paiodos 

de observação, de 30 a 120 minutos cada, e de uma a seis entrevistas de 90 minutos em média 

(anexo 2). Alem disso, participa-se de reuniões semanais da enfermagem com os pais das 

crianps internadas na UTTP. 

As observações e as entrevistas são realizadas na UTP, unidades de interna* e na 

residência de três das seis famílias, a@s a aita hospitalar. 

A técnica de coleta utilizada é a de observaç& participante na UTLP, nas unidades de 

internação e no domicilio, e entrevista semiestruturada com as famílias. 

- A observação participante é a técnica utilizada pelo pesquisador qualitativo, em 

contato direto com o fenameno que quer observar, e no contexto onde ele ocorre (Cniz Neto, 

1996). Atravb deste contato, estabelece-se a relação hce a face com os observados. Esta 

técnica permite observar diretamente a sealidade e captar a variedade de sifmções ou 

fen6rnenas não obtidos atraves de perguntas. São obsemçlks assistemáficas, pois ocorrem 

sem nenhum instrumento especifico para direcioná-Ias (Haguette, 19951, apenas pontos-chave 

que auxiliam na busca de respostas as questões de pesquisa. 

Deixa-se claro para as famílias que sua relação restringe-se ao momento da pesquisa 

de campo. Desenvolve-se a observação na UTT Pediátrica, na Unidade de Zntern@o e na casa 



da criança, após sua alta. Portanto, a pesquisadora não tem participação plena e tampeuco o 

di stanciamento total de participação. 

O projeto inicial prevê a observação na casa da família, durante a hospitalizaçãu da 

crimça. Porem, a pemanencia quase continua da família no hospital inviabiliza a previsão, 

Para registro das observações são utilizados didrios conriemados, dúírios expandid~s 

e didrios pessaak (S pradley, 1980). Nos diários condensados faz-se registros sucintos durante 

ou imediatamente após a observação, utilizando palavras-chave ou ideias principais, que 

permitam o desenvolvimento do registro mais amplo e detalhado no diário expandido. O 

diário pessoal e o espaço reservado para registro de sentimentos, reflexões, diividas, 

percepções e auto-avaliação do pesquisador. Este material auxilia na d l i s e  dos dados, 

- A entrevista, na pesquisa qualitativa, junto com a observaçãio participante, 

representa um dos instnimentos básicos para a coleta de dados. 

Haguette ( 1995, p. 86) define a entrevista "como um processo de inberaçeo soçiul entre 

dum pessoas na qzsal uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de infirmap3es 

por parte do outro, 0 entrevlstíido". 

As enmvistas iniciais são livres, tornando-se semi-estruturadas a medida que a andise 

avança. 

As entrevistas no hospital são realizadas com os familiares presentes; no domicílio 

solicita-se autorização antecipada. Em uma delas, agenda-se o encontro previamente para que 

ocorra a "entrevista familiar conjunta" ou "entrevista p p a l  de família", o que nio ocorre nas 

outras entrexistas a domicilio. 

As entrevistas são gravadas, com a concordância dos informantes, para não correr o 

risco de ser traído pela prbpria memória. Concornitante A gravqão, faz-se anota@& gerais 

sobre atitudes ou comportamentos dos informantes, observados pelo pesquisador. As 

~ s c r i ç 6 e ç  das entrevistas e ampliação das anotações das observações são realizadas tão logo 

possível para obter-se dados completos e fidedignos. 

Análise dos dados - É a interqa entre análise e interpretação das informações 

obtidas ao longo da Investigaçb. A fase de andise não 6 um período distinto das demais 

etapas, pois normalmente na pesquisa qualitativa ela ocom simultaneamente a coleta de 

M a s  (Lüdke e hdré ,  1986; TriviTios, 1987; Polit e Hugler,l995; Gomes, 19%). 

Nesta fase, utiliza-se o método de análise comp~õensiva apresentado e utilizado por 

Bemardes (1 99 I), o qual sintetiza e explora os dados qualitativos, descreve o que se passa na 



vida dos sujeitos, do ponto de vista dos que vivem a situação concreta. Mostra-se adequado 

para compreender como os sujeitos vivem, percebem, pensam e sentem suas vivênçias na 

hospitaiizaqão de um filho. 

Também realiza-se a analf se indutiva dos dados obtidos em documentos (prontuários), 

entrevistas, observações e reuniões da equipe de enfermagem registradas nos diános de 

campo. 

Sucintamente, descreve-se os passos deste rnaodo: 

1" passo - reunião dos registros oriundos dos diários de campo e das 

transcri.çaes das entrevistas, mantendo as expressões verbais originais; 

2" passo - organização em tbpiws da materid de cada farnilia, obtido através 

das diferentes fontes; 

3" passo - início da análise propriamente dita, composta de quatro etapas: 

a) leitura da descrição ingênua, objetivando a compreensão g e d  do 

enunciado; 

b) leitura da descrição escrita completa com a finalidade de identificar 

unidades de significado, tendo como foco o fenômeno pesquisado e 

mantendo integralmente a linguagem expressa pela família; Após a 

identifica@o das unidades de significado, estas são recortadas para 

posteriormente serem agrupas com outras relacionadas ao mesmo 

enunciado. 

C) sintese das unidades de significado, transformadas em enunciado 

consistente com o fenômeno a ser pesquisado. Exempli ficando: 



Saúde 

porque rodo m u d o  dizia que 
em uma coisa horrorosa, 
que quem irr pra IJTI, era pra mower.. 
c..) E quando eu vi eJe na UTI, com todos 

Manr@sta sentimentos 

fica franqüila .... eu durmo aquele soninho 
e daqui a pouco já me acordo 
assu,stada. .. Enlã03co aqui" Sente-se insesra Maprifestu sentimentos 
(Familia do An fdriio, p.13). 

Após a identificqgo das categorias, observa-se a possibilidade de novos agrupamentos 

que dão origem aos subtemas. Exernplificando: 

'* Ulíimamenle eu larguei tudo. 
Nem cunmle da pressão tenho feito. O 
rernbdio da pressão estou tomando, 
porque eu .~ktlo dor. Aquela dor forte, aí 
eu toma Dor de Cabeça horrível.). . . . " 
Mfie de Anrõnla, p. 14). Dacuida de si 



4" passo - identificação dos temas a partir das generalidades e particularidades 

emergidas das análises verticais - cada familia -, realizadas a Iuz da proposta e 

do Jnteracionismo Simbólico; realização da análise horizontal - conjunto das 

famílias -, fazendo um paralelo entre elas (Bernardes, 2991). Exemplificando: 

Categorias 

Permanece junto ao filho hospitalizado 

Cuida e acompanha a ev~lu@o do filho 

Descuida do trabalho e do estudo 

Manifesta sentimentos 

Mantkm a esperança 

Necessita e recebe ajuda 

Subternas 

Ao distanciar-se da familia e do cotidiano 

Ao sentir-se fiagilimda 

Durante a malise, emergem o movimento e as relações entre as categorias ao longe 

de tempo, o que possibilita identificar os processos. Para responder questões de pesquisa 

deste estudo, analisa-se o movimento e as relações sob o enfoque do Interacionismo 

Simbhlico, apresentados no capitulo 5 .  

Subtema 

Ao distanciar-se da familia e do cotidiano 

Ao sentir-se hgiEizada 

Ao conviver com a equipe do hospital 

Ao fazer planos de retorno para casa 

Tema 

Concentrando a atengo no filho dcente: 

vivenciando a hospitalização 



3.4 Ambiente Físico e Simbólico 

Para o estudo das questões de pesquisa, utiliza-se dois contextos distintos. O primeiro 

e o ambiente hospitalar composto peta UTP, 10" Norte e 1 O0 Sul, a Unidade de Tratamento 

Intensivo Pediáãico (UTIP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cuja assistência 

é desenvolvida no sistema de permanência conjunta: um componente da familia, de 

preferencia a mãe, pode permanecer com a criança ao longo da sua internação. O segundo é a 

residência da h i l i a  participante do estudo. 

O HCPA e wn hospitaI universitário que presta assistência a pacientes de diversas 

procedências. Por ser uma instituição vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UIXGS], os cargos administrativos de Coordenadores, Chefes de Serv ip  e Assessores 

Tecnicos são desempenhados por professores da Universidade, 

No 10° andar do hospital funcionam as Unidades Pediatr'icas Norte e Sul, assim 

denominadas pela sua localização em relação aos pontos cardeais. No fim do corredor central 

da Unidade de Internação Norte é a entrada principal da UTIP. 

A area fisiça da UTIP 6 composta de sala de espera, sala de utilidade, sala de 

prescrição medica, seis salas para pacientes, sendo cinco individuais e uma para oito 

pacientes. Comporta, ainda, o posto de enfermagem, duas salas para guarda de materiais, sala 

múltipla (reuniões, descanso médico), branheirolvestiário, sala de lanche e área de circula@o. 

A Unidade, reformada recentemente, está pintada com cores claras, com desenhos de 

motivos infantis. 

As unidades pediatricas do 10" andar possuem ~5~rac~erísticas próprias: 

A Unidade de Intern@o Norte localiza-se ao lado da W, e recebe 

preferencialmente crianps de dois meses à cinco anos, portadoras de alterações çliniças ou 

cinírgicas. A unidade tem capacidade para atender 37 crianças distribuídas em cinco 

enfermarias de cinco leitos, uma enfermaria de dez leitos e dois quartos individuais 

(isohmento ou privativo). 

A Unidade de lntemação Sul, recebe preferencialmente crianças com mais de cinco 

anos nos quartos com capacidade de dois leitos, e lactentes na enfermaria de sete leitos. 

Acrescido dos cinco quartos individuais (três de isolamento e dois privativos), totaliza uma 

capacidade de 34 leitos. 

A Unidade de Oncologia Pediatrica localiza-se no 3' mdar leste do hospital e nela s& 

assistidas crianças de zero a dezoito anos, portadoras de câncer. A unidade tem capacidade 



para 26 leitos, sendo oito destinados ao isolamento em área restrita e os demais distribuidos 

em seis enfermarias (Motta, 1997). 

Na U T P  recebe-se crianças de 2 meses a I 6  anos, em média e, em situaqões 

especiais, crianças fora desta faixa eZa7ia São atendidos casos cliniws e cirirrgicos de várias 

especialidades: pbs-operatório de cirurgia neurológiq transpIante hepático, transplante de 

medula, pacientes da oncologia ou com Sindrorne da Irnuno Deficiência Adquirida (STDA). 

Como regra geral, não recebem politraurnatizados e grandes queimados. 

A equipe de enfermagem trabalha em sistema de cinco turnos: manhã, m d e  e h-es 

noites alternadas. É composta por 2 enfermeiros e 9 técnicos ou auxiliares em cada turno. Urn 

dos enfermeiros da manhã acumula o cargo de chefia. 

A U m  conta com 7 médicos contratados, 1 residente do 1" ano, 2 residentes do 2" 

ano e 1 residente do 3" ano. A chefia médica esth a cargo de dois professores da Faculdade de 

Medicina. 

Além destes profissionais, a UTIP conta com um agente administrativo, responsável 

ipeTas burocracias, um. mensageiro, responshvel por trazer e levar materíais e 1 auxiliar de 

limpeza. 

As categorias profissionais, além do çrachh de identificação, podem ser diferenciadas 

pelas vestimentas. Os médicos costumam usar, sobre suas roupas, um avental branco longo e 

geralmente aberto. Os enfermeiros usam uniforme branco, composto por calça ou sala e 

casaco. Os técnicos de enfermagem usam unifome anil médio e os auxiliares de 

enfermagem, uniforme corde-rosa O mensageiro usa jaleço borde; a auxiliar administrativa, 

jaleco verde escuro e a auxiliar de limpeza, avental m1, em tom diferente do usado pelo 

tkcniço. 

Existe uma equipe de assessoria psiquiátrica que, m a  vez por semana, ~úne-se com a 

equipe da UTP para discutir condutas relacionadas aos pacientes e familiares. Uma estagiária 

da psicologia faz atendimento as famílias e hs crianças encaminhadas pela equipe da UTIP e 

participa das reuniões da equipe. 

A distribuição de pacientes pela equipe de enfermagem depende da gravidade do 

estado clínico da criança. Em rnkdia, são quatro pacientes para uma enfermeira, de um a dois 

por técnico de enfermagem, podendo ser reduzida a proporção de acordo com a gravidade 

dos pacientes. Como exemplo, wna criança com pbs-.ltranspFante hep&tico toma-se paciente 

iinico de 1 enfermeira e 2 técnicos. 

A enfermeira presta assistência direta aos mais graves, faz supervisão diteta dos 

demais pacientes, admite e faz nota de admissão. Alem disso, é responsável pelo regi* da 



evolução dos pacientes sob sua responsabilidade em cada turno, histórico e prescrição de 

enfermagem, escalas de atividades, folgas e ferias dos funcionários do seu tumo. Participa do 

'kounâ" diário, faz pedido de reposiçáo de material e emite parecer teçnico. Participa de 

rewii6es mensais com os enfermeiros da unidade e semestrais com enfermeiros, técnicos e 

auxiliam de enfermagem. Treina a equipe para ahiar w m  os materiais novos, orienta os pais 

e executa procedimentos exclusivos dos enfermeiros: instalação de drenagem (tórax, 

nasogástnca, nasduodenal), fixação de tubo endotraquaqueaI e de tsaqueostomia, instalaça 

de abocam, pressão arterial media, pressão venosa central, suan-garis@, nutnçzlo parente&, 

insulina e aspiração de tubos. 

Os técnicos e auxiliares de enfermagem prestam assistência direta aos pacientes, 

fazem a conferência, manutenção e limpeza da unidade do paciente. Os procedimentos mais 

elaborados que podem executar quando Ihes e delegado, são: aspiração de tubo endotraqueal, 

instaIqão de nutrição parenteral e insulinoterapiia. Um dos técnicos, no seu huno de trabalho, 

assume as atividades do posto de enfermagem. 

As atividades sociais nas datas de Ntal, Phscoa, Dia da Crianp, Dia das Mães, 

aniversário da unidade, aniversário das crianças, s50 organizadas por uma comis&o e 

comemoradas com toda a equipe. Os anivershrios dos funcionhrios são organizados e 

comemorados em cada himo, com festas e presentes. 

A rotina de permanência dos pais não é obrigatória, sendo marrtida apenas para 

orientaqão: pai e mãe podem ficar, um de cada vez, durante as 24 horas. Duas horas pela 

manhã (EOh-12h), e duas horas a tarde (14h-16h) o pai e a mãe podem pemanecer juntos na 

UTIP. De modo geral, os pais ficam durante 24h, revezando-se com outros familiares, cuja 

entrada é permitida das 15h As 16h. A rotina não é rigida, mas flexivel quanto a horários e 

pessoas. 

O período de permanência dos pais na UTIP é varihvel. Alguns não saem da UTIP 

enquanto o filho ali permanece. Porkm, em sihiação de urgência, os pais são convidados a se 

retirar e uma equipe composta por médicos, enfermeiras e técnico de enfermagem atendem a 

criança (Ribeiro, 1996)'. 

A participação dos pais  nos cuidados dos filhos ocorre, principalmente, em relação a 

higiene, recreação e afeto. Dependendo do caso, os pais participam de algum outm cuidado 

como aspiração de traqueostomia e nebuIização. 

' Ribeiro, Nair Regina Rittet. Exercicios de Etnografia. Trabalho da Disciplina de Etnografia do Curso de 
Doutorado em Filosofia da Enfermagem, UFSC. 1996. P.3-7. 



Quando a criança tem alta da UTP, geralmente é transferida para uma das unidades 

pediátricas do hospital. Eventualmente, podem ser transferidas para outro hospital, e algumas 

v50 a óbito. 

3.5 Conhecendo as Famílias do Estudo 

Entre as inhems famílias que têm acesso ao tratamento de seus filhos no HCPA, 

aborda-se algumas com passagem pela UTLP, durante o período do estudo. Na etapa 

preliminar, observa-se e entrevista-se 8 famílias, com um de seus filhos na UTTIP. Nas 

reuniões da enfermeira da UTIP com os pais, &-se contato com uma média de outras 20 

famílias. E, através da observação participante, conhece-se 6 novas famílias (Quadro 1). Para 

fins desta d i s e ,  opta-se por estas últimas, por apresentarem riqueza de dados, coletados 

através da opção metodológica deste estudo. 



Quadro I 

Caracterizaçáo das famílias e aspectos relativos à hospitalizaqão 



Família do Antônio (Fl) - Antonio é um menino de 5 meses, de uma fmilia 

nuclear recomposta, formada por ele e os pais. 

Nasce prematuramente, aos 7 meses de gravidez, pesando 1.480g. Em conseqüência, 

permanece hospitalizado por 28 dias para ganho de peso, tendo alta em boas condições de 

saUde. O seu desenvolvimento é adequado para a faixa etiria Reconhece os pais, acompanha 

o movimento no ambiente, segura a mamadeira, retira a chulpeta e a mamadeira cfa boca, 

brinca com as rnsos, coloca o dedo na boca, assiste televi&o ... "E bem espettinho", 

caracteriza a mk. 

O conboIe de saúde de Antdnio é feito por dois profissionais. O doutor M. A-, atende 

pelo convênio do PE~,  em Sapucaia, peito da casa de Antonio. Acompanha o menino desde 

recém-nascido, e é procurado sempre que surge algum problema. A Doutora L., do 

ambulatório do HCPA, também acompanha o desenvolvimento de Antônio desde o seu 

nascimento, atende as consultas mensais ou quando é necessário atendimento extra, porém ha 

dificuldade em agendar as consultas extras. Os dois médicos têm condutas semelhantes. 

O pai, Elton, tem 31 anos, 2" Grau completo, trabalha na Polícia Mititar de 

Sapucaia, $as 6h as 16h30min. No turno das 16h30min 23h, trabalha corno segwanp de 

um deposito de areia, sem carteira assinada, o que considera um "bico" para ajudar no 

sustento da famf lia. Nos fins de semana folga na Brigada, trabalhando 2 a a d o s  por mês e no 

dep0sito tem uma folga semanal, trabalhando no sábado ou no domingo. Naturã1 de S5o 

Pedro do Sul, h& 1 1 anos mora em Sapuçaia, município do Rio Grande do Sul, distante 30 h 

de Porto Alegre. É pai de outro menino, Donato, de 1 0 anos de um casamento anterior, e que 

passa os fins de semana com a família atual. Donato sofre de bronquite até os sete anos, mas 

há três anos não tem, sequer, uma gripe. 

Elton tem históriia de inicio de gastrite. Apiis vários exames, o diagnóstico revela um 

fungo no estamago. Demora para fazer a endoscopia, pois tem receio do exame, acrescido da 

infoma~ão de um vizinho que considera o exame "hom'vel, passou mal e sentiu-se judiado". 

Elton, no entanto, faz o exame e não o considera tão ruim. Apesar de receber a receita, faz 

o tratamento. Primeiro, por falta de tempo, pois trabalha em dois empregos, e, por estar 

envolvido com a doença do filho. 

A mãe, Vânia, 26 anos, tem a sexta série do 1 O Grau, e no momento não desenvolve 

atividades fora do lar. O último emprego - caixa de supermercado - data de 1994. Natural de 

Canoas, ainda pequena vai morar em Sapucaia, 

"mtituto de Previdência do Estado. Responsável pela cobertura de saiide dos funcionários piiblicos do Estado 
do Rio Grande do Sul. 



Vhia  e hipertensa e tem problema de rins (um funciona e o outro não). Faz controle 

da pressão arterial esporadicamente no posto de saude próximo a sua casa, e acompanhamento 

de saúde no HCPA Faz uso de anti-hipertensivo (Adalat) duas vezes ao dia. Desde o 

nascimento do Antônio, não vai ao médico. Tem consulta marcada para a dia seguinte i 

primeira entrevista com a pesquisadora Para isto, necessita do resultado do exame que realiza 

no hospital. Os demais exames são encaminhados diretamente ao seu prontuário. Pda çonsultã, 

os médicos decidirão a conduta a ser tornada: cirurgia ou tratamento para o rim que não 

funciona 

A gestação de Vânia é de alto risco. Fica hospitalizada imi mês e treze dias mtes do 

parto, e tem alta no 4" dia pós-parto, sem o bebê. 

O casa1 está junto há 4 mos, morando em uma pequena casa de aivemria com 3 

còmodos, num bairro popular de Sapucaia É m a  familia cat0lica, de classe maia  baixa. 

FamElia da Minam (F2) - Minam é uma menina de 4 anos, de uma família nuclear 

composta por ela, os pais, um irmão e o ava materno, que os auxilia financeiramente. Miriam 

é alegre e comunicativa na presença da família, e extremamente retraída frente a pessoas 

estranhas ou de pouco convívio. Gosta de brincar com suas bonecas, em companhia da prima. 

Nãio h& registro de doença grave, apenas resfriados e d p s  episódios de diarréias. 

Mário, o irmão de 13 anos, estuda pela manhã em um colégio próximo a sua casa e a 

tarde gosta de jogar bola. Aos sábados, participa de atividades de um grupo de escoteiros e 

frequentemente fazem acampamentos. Tem boa saúde. Quando pequeno, sofre de 

gaçtroenterite, logo resolvida. Os dois irmas são muito apegados, embora o ç o m  

desavenças atribuidas a diferença de idade. Segundo a m&: - ' ' M i a m  implicrs muito com o 

Múrio " 

Ilda, a mãe, e uma mulher simples, de fala tranquila e afehos;i. Não trabalha fora, sendo 

responsável pelos afazeres domksticos e pele cuidado dimo dos filhos. 

Ciro, o pai, 3 5 anos, homem de estatura mediana, mais falante que a mãe, é natural de 

Porto Alegre. Por algum tempo, trabalha em uma transportadora, e recebe por dia trabalhado. 

AtuaImente está sem serviço. Ilda caractenm-0 como uma pessoa que '"tem problema dos 

nervos e crises de choro". Não f'az uso de medicação, é fumante e bebe socialmente. 

Os pais são casados e a família mora na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre. A 

casa está localizada num bairro de classe média, porém é pequena e precária. Sihiada em 

terreno estreito e comprido, junto a outras duas casas, todas de madeira e mal conservadas. A 

casa da Mirim 6 a do meio, e para acessh-la passa-se por um corredor de chão batido e por 



um pequeno portão de madeira Aparentemente, possui apenas tres peças pequenas: a cozinha, 

o quarto do casal e a sala com três sofb individuais e uma estante pequena. 

Na casa dos fundos, mora o tio materno, com sua família. O pátio é comum a estas 

duas casas. 

Famifia da Sandra (F3) - Sandra, de 4 meses, é portadora de Sindrome de Down. 

Terceira filha da segunda união materna. Ao nascer permanece 19 d i a  no berçCiI.io por 

infecção e tem alta hospitalar em boas condiç6es. Um mês e meio após, é novamente 

hospitalizada por 3 dias. Tem diarréia pela troca de leite e faz avaliações periodicas no 

ambulatório do HCPA. 

Silvia, a mãe, 40 anos, tem 3 filhos do primeito casamento. A mais velha com 19 mos, 

casada e com dois fiIhos. O segundo, 1 8 anos, mora com a mãe e ajuda nos afazeres da wa, 

aguardando para iniciar o serviço militar. A terceira, com 16 anos, mora com a familia do 

namorado e, eventualmente, ajuda no cuidado dos irmãos peguenos. Da segunda unigo, Silvia 

tem @s filhos. Uma menina de 4 anos, um menino de 2 anos e Sandra. Com exceqão de 

Sandra, os outros filhos têm boa saúde. 

Silvia trabalha como doméstica, ajudando no orçamento e despesas da casa, até o 

nascimento de Sandra. Com o nenê pequeno e doente fica dificil continuar tmbalhando. Faz 

uni acordo com a patroa, depois de quase 2 anos de serviço. Atualrnente d desempregada e 

com problemas financeiros. fi hipertensa e h uso de anti-hipertensivo. 

A família matem é descendente de "bugres'". A av6 é hipertensa. Após sofrer um 

derrame está hemiplégica Mora com um tio na Vila Cruzeiro. Outro tio morre, recentemente, 

de ADS. Outros dois tios moram em lugar desconhecido e, os outros, em bairros diferentes. 

Silvia não se entende com grande parte de sua família. 

Jorge, o pai, 24 anos, não tem emprego fixe. E pedreiro e £az trabalhos eventuais. 

Segundo a mãe, "É muito agarrado com osfilhos". 

A família, ap6s morar na Vila Cruzeiro, uma vda bem estruturada, com casa de 

madeira com 4 peças e banheiro, "organizada e bonita", muda-se com seus três filhos e o 

rapaz do primeiro casamento, para outra vila, na bairro da Pedreira, onde estão há 5 meses. 

Conhecem pouco o bairro. Moram em duas peças de madeira, de chão batido, com gotei- 

"em precárias condiçfies". 

Familia da Liane (F4) - Liane, menina de 2 meses e 20 dias, de uma família nuciear 

composta por ela, os pais, e duas irmãs de quatro e dois anos, m c e  de parto cesireo, wrn 



2.550g. Tem alta com a mk. Recebe leite materno por 20 dias. Nao faz vacinas, nem o teste 

do pezinho. Fica 17 dias internada no hospital de sua cidade por causa de bronquiolite e 

broncopnemonia. Não tendo melhora, é transferida para o HCPA. 

Claudia, a mãe, 23 anos, escolaridade 5" sefie, higida, com hist~ria de anemia. Natural 

de Ceberi, Rio Grande do Sul, próximo a Frederico Westfalen, tem história de 5 gestações, 2 

abortos e 3 cesarianas. Trabalha como doméstica, sem carteira assinada, até o nascimento da 

Liane, quando é despedida do emprego. 

Bruno, o pai, escolaridade 2a série, natural de Palmeim das Missões município do 

Estado do Rio Grande do Sul, é asmático, tabagista (1 carteim ao dia], etilista pesado. 

Trabalha em fábrica de calçados até Lime ficar doente, quando pede demissão para cuidar das 

filhas. 

Lisa, 4 anos, higida. Lia, 1 ano e 7 meses, com anemia, fraquem e baixo peso. O 

conwole de saúde é feito em um posto de saúde perto da residência, 

A família mora em casa de madeira alugada, com 3 peças, com água e esgoto 

encanados e luz eletnca, Ioçalizda em bairro de classe media baixa, na cidade de Sapimnga, 

distante cerca de TO h de Porto Alegre. Têm grandes dificuldades financeiras. O c a d  tem 

um relacionamento tumultuado, com registro policial de agressão fisica. 

A família materna mora em Ceberí, e trabalha na lavoura. Uma irmã de Claudia mora 

em Sapiranga, com marido e filhas, mas as duas famílias não se relacionam bem. 

A família de Bruno mora em Palmeira das Missões e também trabalha na lavoura. Um 

dos irmãos de Bruno mora um período com Bruno e sua familia Cortam as relações quando 

o irmão interfere numa briga do casal, interrompendo uma das várias agressões físicas de 

Bruno para com Claudia. 

Família do U o  (F5) - Leo é um menino de nove meses, terceiro filho de uma família 

composta pela mãe, ele e dois irmãos. Nasce prk-termo, de 7 meses de gestação e necessita de 

oxigênio adicional. Apbs a alta hospitalar, necessita controle médico de 15/15 dias. Apresenta 

chiado constante. Faz cianose e é hospitalizado por mais de wn mês, aos seis meses e meio de 

idade, com bronquite asmática, no hospital de Cachoeirinha Tem refluxo gastroesof6gico. 

hura ,  a mãe, está separada. do pai de L&. Tentam a reconciliaçãto, sem sucesso. Ela 6 

garçonete das 18h a uma hora, numa lanchetia. Mora com a mãe, duas Irmãs e os três filhos, 

em Gravatai. O filho do meio tem bronquite asmática e refluxo gastroesofhgico. A mãe e uma 

tia são Testemdas de Jeova. Lia diz que não tem religião, mas reza muito. Tem amigos que 

são espiritas. 

família de um tio materno e dos avírs maternos. Têm uma empregada que cuida da casa e das 

crjmç, quando os pais não emo. 





4- A FAMÍLIA DIANTE 00 RISCO DE VIDA DO FILHO 

Os estudos na hrea da criança demonstram a importancia da participação da família 

para a recuperaç2io da criança hospitalizada. Na década de 70, enfatiza-se a internação no 

sistema de pemngncia conjunta, e a mãe é orientada e supervisionada nos primeiros 

cuidados ao seu recém-nascido. Esta experiência alcança as unidades de crianças maiores, e 

permite-se a familia, principalmente a mãe, maior contato com a criança hospitalizada Assim, 

em algumas unidades o horário de visitas da família é ampliado e, em outras, é liberada a 

permanência durante o dia ou durante as 24 horas. Existem, tambdm, serviços que 

condicionam a internação da criança a permanência continua de um dos membros da família. 

Assim, altera-se o cotidiano da família, exigindo sua reestnituraqão para que um de seus 

componentes possa permanecer no hospital. 

Os dados deste estudo desvelam a compreensão sobre estas famílias ao vivenciarem o 

processo de hospitalização de uma de suas crianças, desde o momento em que a familia 

constata que algo não está bem com um de seus filhos, a intemação, o retorno ao 

domicílio, após a melhora, a cura ou o úbito. E um processo dinâmico, cujas divisões são 

meramente didáticas. NZio há linhas divisórias entre uma etapa e outra, e elas se sobrepõem 

em vários momentos, mas identifica-se, neste processo, três ternas: 

- "Perceberado que algo não está bem e mbitizartdo-se" - enfoca o período 

pr&hospitalização; 

- "Concentramio a utersgúo no filho doemte: vivemiando a hospitalização 

dofikho" - período em que a criança fica hospitaiizada; 

- "Cop?struip~do e recortstruinado o cotidia~o: reotgammzando-se após a alta'" 

- a família de volta ao seu mundo, ao seu cotidiano. 



4.1 Percebendo que Algo nao está bem e Mobilizando-se 

i Identifica anormalidsidw na saiide do filho e 
busca recursos 

* Jnformadsi sobre a gravidade do estada de 
saúde do fiIho durante procedimento ou 
consulta 

i Informada sobre w necessidade de 
hospitalizaçâo do filho 

O cuidado da saúde e do bem-estar da criança é uma das várias responsabilidades da 

família. Espera-se que a crianqa tenha suas necessidades básicas atendidas, não adoqa ou 

tenha a p a s  as doenças comuns da infincia, sem maiores conseqüências. Mas a famllia se 

mantém atenta ao surgimento de sinais de altexações, e quando surgem reage de acordo com 

o que estes sinais representam para ela. 

O tema Percebendo que algo priao está bem e mobilizundo-se junto com seus 

subtemas, retrata o comportamento da familia ao perceber os sinais de alterações na criança 

até então considerada sadia (Anexo 2) e, ao percebê-las, tenta soiuções que conhece. Quando 

as julga insuficientes, busca a ajuda dos profissionais. Porém, algumas vezes, a família não 

percebe as dterações na criança, somente identificadas por profissionais da saúde que, 

dependendo da gravidade, a hospitaliza. 

a) Identifica anormalidades na saiide do filho e busca recursos 

A doença de uma criança pode iniciar lenta e progressiva ou súbita e inesperada. De 

modo geral, a familia está despreparada para enfrentar uma doença grave e n30 espera que a 

alteração de sacde, aparentemente sem maiores conseqüências, se transforme em situação de 

risco, embora possa estar presente o medo que isto ocorra. 

Quando a família, geralmente a mãe, percebe que o(a) fil ho(a) não esth bem, presta os 

primeiros cuidados, semelhantes aos realizados em situação similar, e fica vigilante. No 

entanto, quando a situação é nova, e quadro se agrava, indepentende de seus cuidados, busca 

recursos profissionais para atender o filho. 



Com freqüência, e necessário retornai ao profissional que, percebendo a gravidade do 

quadro, encaminha a criança a uma instituição em busca de outros recursos. Pode, 

eventualmente, o profissional não prceber a gravidade da situação. Cabe, assim, a família a 

sugestão ou decisão de buscar novos recursos. 

Esta mobilização, e a trajetória até a chegada no hospital, e peculiar a cada família 

A família do Antônio (F 1) relata que a doença começa com resfriado acompanhado de 

tosse. Ao perceber que o filho &o está bem, os pais procuram uma pediatra, pois o rnddico do 

menino está em férias. O tratamento por três dias é inútil. Levam-no, então, ao seu pediatra, 

que troca a medicaç30. A mãe nãto percebe melhora e ao constatar que o filho estA com 40°C 

de temperatura, chama o pai no local de trabalho e juntos retomam ao pediatra. 

A familiã da Míriam (F2) relata que a menina inicia com queixas de dor na garganta e 

nos ouvidos. Os pais a levam para consulta no hospital de sua cidade, e iniciam a 

antibioticoterapia. Não observando melhora, xetornam para reconsulta, e o antibiótico 6 

substituido. Após unia semana de tratamento, a menina não tem mais dor, mas mantém-se 

inapetente, enfraquecida e pálida. Em visita aos parentes, um deles insiste para que a menina 

seja avaliada em um hospital de Porto Alegre. Os pais conseguem dinheiro emprestado para 

as passagens e trazem a filha para o Hospital Presidente Vargas, onde ela permanece na 

emergência em observaçgo. 

A mãe da Liane (F4) estranha, num domingo, o fato de a filha estar chorando com 

freqüência, pois dificilmente chora. Percebendo a dificuldade de respirar da menina, conversa 

com a madrinha da filha, considerada "mais experiente". A madrinha sugere consulta 

médica, pois, possivelmente, a menina está com "'pontada". A mãe de Liane aguarda até o dia 

seguinte, e leva-a ao pediatra do Posto de Saúde. 

A mãe do Jonas (F6) relata que, numa segunda-feira, quando ele chega da aula, 

percebe-o um pouco @ido e estranho, embora não se queixa de nada. Na terça-feira, a rn& 

opta em não trabalhar e não mandá-lo ao collégio para observá-lo, pois continua com a 

impressão de que algo não está bem wrn o filho, sem identificar o quê. A tarde, percebe raias 

de sangue nas fezes do filho, e tenta contato com o pediatra, sem sucesso. Na quarta-feira, 

pela manhã, Jonas tem um episódio de vomito e fica prostrado, aumentando a preocupação 

dos pais que o levam ao pediatra. O médico o examina e solicita exame de sangue. Ao meio- 

dia, ao setornarem do médico, Jonas demonstra cansaço, percebido pelos pais e avbs. Come 

pouco e fica deitado no sofh. A tarde, de posse dos resurtados dos exames, o pediatra sugere 

que a familia entre em contato com um hernatologista no dia seguinte. A noite, ainda 



preocupada, e alertada por um amigo sobre a gravidade do quadro de saide do filho, a família 

procura novamente o pediatra. 

b) Informada sobre a gravidade do estado de saúde do filho durante consulta ou 
procedimento 

Em algumas situaç6es, o agravamento do quadro clínico e iderxtificado durante uma 

consulta de rotina ou durante algum procedimento simples. 

Segundo a mãe da Sandra, a filha apresenta convulsão durante uma das consultas de 

revisão com o pediatra, no ambdatórici do HCPA. 

A mãe do Léo relata que o filho apresenta "chiado" crôniço e eventuais episódios de 

cianose, submetido, periodicamente, a tratamento com nebulizaqões no hospital de sua cidade. 

As anormalidades identificadas por estas famílias são resfriado, tosse, febre, dor de 

garganta e ouvidos, choro fiequente e dificuldade respiratofia, sangue nas fezes e vômitos; 

mudanças na aparencia; palidez e çianose; na atitude: prostração. Na avaliaqão médica, 

constata-se convulsões e disfimqão respiratória. 

A família, ao identificas alterações na saide da criança, busca recursos através da 

opinião de pessoa mais experiente do serviço de saúde e do pediatra. Inicia o tratamento, 

retoma ao médico, troca a medicação, realiza exames e sugere a busca de novos recursos. 

'"Outro significante" para a família é a pessoa em quem confia, com quem pode contar 

no momento em que necessita de ajuda. A mulher, com frequência, busca no marido ou na 

mãe esta ajuda. Mas o "outro significãnte" pode integrar uma rede social mais ampla: a 

comadre mais experiente. 

c) Informada sobre a necessidade de hospitalização do filho 

A indicação de hospitalização da criança pode ocorrer durante u m  consulta de rotina, 

reconsulta, por não responder ao tratamento iniciado, ou durante um procedimento. 

A família de Antônio é informada sobre a necessidade de hospitalimção do filho 

durante a reconsulta, pois não há melhora com o tratamento indicado. O pediatra encaminha- 

o para hospi talização no HCPA. 

A família de Mirim relata que, após 24 horas em observação, na emergência, o pai 

percebe piora progressiva na sahde da filha e um comportamento passivo da equipe enquanto 

aguardam os resultados dos exames. Discute com a equipe, exigindo alguma providência, e 

Miriam e transferida para a UTIP do HCPA. 



Liane, ao ser examinada pelo pediatra do Posto de Sahde, é encaminhada para 

hospitaliza@o no hospital de sua cidade. Após permanecer 17 dias hospitaIizada e não 

perceber mel hora, a mãe pede ao médico urna solução: 

"Doerlo~, ela estd 17 dias aqui, nao íem melhora e eu tenho as rninha.~ menina.g em 
casa. Preciso que a senhor dê um jeito ... Nem que tenho que levar para Porto 
Alegre '. Dai, ele disse que ia encaminhar ela p r a  Porto A l e p ,  que ela ia receber 
atendimento melhor, que ele lá, raão linha equipamento su$ciente para tratar dela" 
(MSe de Liane, p3).. 

A fmilia de Jonas insiste com o pediatra, argumentando que o menino não está bem. 

Pela insistência da família, o médico encaminha o menino para a emergência do HCPPL, onde 

chega em estado grave. 

Ao examinar Sandra, o pediatra sugere hospitdizá-Ia devido a convulsão, o que resulta 

na permanência no hospital para tratamento. 

Leo, ao ser levado ao hospital de sua cidade para fazer urna nebuliza@o e 

hospitalizado, ande permanece alguns dias. O estado de saúde agrava-se e é transferido, com 

urgência, ao HCPA. 

Com exceção de Leo, é a primeira experiência de hospitdização para estas famílias. 

Antônio, da emergencia vai para a Unidade de Intemação e, em menos de 24h, 6 transferido 

para a UTIP, onde permanece 17 dos 48 dias de sua hospitaliza@o. Míriam é transferida da 

emergència do W V  para a UTIP do HCPA, onde permanece, inicialmente, 25 dias. Durante 

os 72 dias de sua hospitalização, 3 1 são na UTIP. Sandra é internada através do ambulatório 

na Unidade de IntemaçZo e, após 4 dias, permanece na U T P  durante 5 dias, de um total de 

18 de hospitalizaç2io. Liane, após 17 dias internada no hospital de sua cidade, permanece 5 

dias na UTP do HCPA, e outros 10 dias na Unidade de Internação. Léo permanece no HCPA 

aproximadamente durante 3 meses, dos quis  48 dias na UTIP. Jonas, de m a  hospitalização 

de 28 dias, permanece na UTIP em dois pen'odos distintos que variam de 24h a 48h. 

Ao buscar os primeiros recursos - cons1~1tas ao pediam - há mobilização da familin, 

basicamente de pai e da mãe. Com a hospit-alização, e o agravamento da doença da criança, a 

rnobilização envolve a família ampliada, vizinhos e amigos. Ocorre, inicialmente, o apoio 

entre os pais, e se amplia a medida que percebem perder o controle da situaçgo pelo 

agravamento do estado de saúde do filho. 

'-..todo mundo se envolveu. Começaram o ver a urgência, que a coisa estava feia. 
Esse médico que-foi o anjo-&-guarda que disse que ele precisuvu de sangue, meu 
pai que m acompanhou até o hospital, meu jm-o, minha mãe, e a minha 
cunhada.. . "Mãe de Jonas, p. i O). 

A pagina ao lado do nome do informante refere-se aos registros originais de coleta de dados: entrevistas, 
obsetvnç5es e dikrios de campo 



4.2 Concentrando a Atenção no Filho Doente: vivenciando a hospitalização 

* Ao distanciar-se da família e do cotidiano 
* Ao sentir-se fragilizmdei - Ao conviver com a equipe do hospital 

Aa fmzer planos de retorno para casa 

Esta parte refere-se ao período de hospitalização da criança, com ênfase no período da 

UTIP. E o mais denso dos três temas e divide-se em 4 subtemas e suas categorias (Anexo 3). 

a) Ao distanciar-se da famaia e do cotidiano 

A fmilia tende permanecer junto a criança hospitalizada. A m5e é a mais p e n t e ,  

substituída pelo pai ou outro familiar quando necessário. Nesse período, diminui a atenção aos 

outros filhos, a casa, ao trabalho e a si mesma. Apresenta-se este subtema através das 

categorias: Verbafjzu seu entendimento de UTIP: Pernwnecc junto ao filho no hospital; 

Cuida e acowzp~znhu a evolução do flho; Distancia-se da unidade familiar e afuzerex 

domés#icos; Descuidar-se do trabalho e do estudo; Descuida-se de s i  

Verbaliza seu entendimento de UTIP - As famílias, na sua maioria, entendem que a 

UTí existe para atender pssoas em estado grave e com risco de vida. O grupo de famílias 

aqui pesquisado, também tem este entendimento sobre WíP .  

" A UTI pra mim ... , sempre tive o pensamento que as pessoas que vão para ali 
esrão em risco ... Em último caso vai para ali ... "(Pai de Antônio, p.6). 

"k sinal que a criança não td ... [ T I  é pura os casos mais sdrios, pam as criança9 
que mais precisam ... 'mãe  de AntOnio, p.6). 

"Uma UTI,.. sempre foi para as pessoas que estão m~rito mal ... que a criança Iá 
mal. As pessoas me fblavam ,.. numa W I  $u tem que.ficar só no vidro, olhando m 
pessoas todas cheias de coisas, apare lhos, isso e aquilo ... "(Pai de Miriam, p 21). 



"WTP Eu achava que era, quando a criança Cava muito mal, tma nas rilrlimas ... e 
que o pai e a mae não pude,~sern ver a criança ...q ue ela Jicasse ali r,~olada e 
ninguém pudesse ver a criança. Ninguém pudesse entrar, sem ser as e p f h e í i - a s  e 
os  médico,^" Mãe de Liane, p.9). 

"Eu sempre tive medo de UTJ, porque todo muudo dizia que era u m  coisa 
horrorosa, que quem i~ pra UTI era pm morrer l'p.3) ... n genre entra ali, e não 
tem certeza que vai sair daJi com o parente da gente vivo ou morto7'@4Üe de L44 
p. 12). 

"Olha, a gente sempre tem idkia que a U T I  é wm lugar que a pessoa está indo para 
morrer, n pessoa está indo lá porque &o tem outro lugm para ir mesmo, enirSo eu 
me assustei '" wüe de Jonas, p 15). 

Permanece janto ao filha hospitalizado - Ao longo da hospitalizai;ão da criança, 

principalmente na UTIP, é constante a presença de um adulto ao seu Iado. A mãe é a mais 

presente e deseja ficar junto. Culturalmente, é ela quem cuida do filho doente. Esta idéia, 

aparentemente, também é compartilhada por algumas destas familias. 

"Não sei se éporqsre eu sou muito müezona, mas dizer que eu ia deixu,r a l p m  dia, 
meumfilho no hospital com m i n h  mãe oet com a tia, nenhum deles, jamais" (Mãe 
de Janas, p. 17). 

Com certa frequência, a mãe é substituida pelo pai em algum período do dia, ou por 

outra familiar que conviva com a familia, para não deixar a criança sem a presença de urna 

pessoa w m  quem tenha afinidade. 

"Tem a mãe, tem esse meu imrZo, tem o cunha h... Alé hoje eles disseram, que 
poderiam dar wmcii mão.... Mas eles fêm um nenenpequeno também. .. e eu é que 
quero,ficav.. . " Mãe de Antd~io, p 13). 

Quando a criança está em estado grave, os pais permanecem ao seu lado o maior tempo 

possível, ausentando-se eventualmente, ou se revezam em vigília 

"Fiquei com ele na emergência, at& ele ir pura o q u a m  Aíp.rsei  a noite com ele. 
Só depois JUi em casa tomar banho e descansar um p u ç o  ... ele estava melhoninho. 
c..) Depois, tvuz~iceram ele pra UTL .. Ele estava mim. Ai eu $quei ... Depoi,~ 
daguele dia, rr gente nunca mais foi para casa ... A f ,  eu na0 fUi mais. Fico ai dia e 
noite com ele (p.5 e 6). Eupre$r~,fiçor. Eu vou$car ai. Nfio vou embora" (Mãe 
d~ An tdnio, p. 18). 

"Ficamoms, meu marido e eu, dois dias na enaerghcia sem domir, sem fazer nada, 
dimto olhati& ele @. 11). Depois ew fiquei direto com ele no hospital. As poucas 
vezes que eu fui para caso, meu marido ficou. Porque ele quer a mãe, nessa hora 
ele pyã0 quer o par @. 13). Fui em cam só cinco noites, Fui porque eu precismo dar 
um abraço nas meninus<duas $lhas), porque se não ,fossem elas eu pião precisava 



sair @. 2 7). Sempre ia um de nús em casa. S6 u m  noit ,liçarnas os dois no hospital, 
quando ele Jez a endmcopia reta,! Saímos da sala de recuperação as IOh da noite 
e corno esfávanso.~ sozinhos num quarío, ficamos" Mãe de Jmus, p.30). 

Para os pais, é uma necessidade da crianqa a permanência deles no hospital. Referem 

que a criança se sente mais segura e quando submetida a procedimentos solicita a presenp 

dos pais, principalmente da mãe. Durante a observa@o constata-se que Jonas solicita a 

atenção da mãe w m  frequência e durante as refeições é ajudado por ela. A mãe mostra-se 

carinhosa, porém firme em seu posicionamento. Relata que o filho esth muito assustado e tem 

pesadelos. 

"E nessa idade eles querem é a mãe. Por ser ele uma criança, não podiamos ser 
substituídos por oerrru pessoa. Tinha que ser o pai e a mãe. Então, eu e mi~tha 
esposa, nós largamos tudo, nossas atividades ... "(Pai de Jonas, p.30). 

"No caso do Jonas é jiinddmeratal a presença da .fbnilin. Stíhado, ninguém podia 
encostar nele, afé a ,rondo quem liroufii eu c..) se tinha que fim um mjcmpore, 
a mãe tira. Até puncionar uma veia, ele queria que eu &RF,P~. M ~ , P  r ,~ ,~o eu não 
posso. Mas tinha que estar do lado de/@. Todos os exames que ele tinha que ,fazer 
com anestesia eu eprlrava jupito"(Iwde de Jonus, p. 26). 

A mãe de Léo divide com a im8 a permanência no hospital, mas ficar junto é 

importante para o filho e para ela prbpria, lhe dá forças para suportar a doença do filho. E ela 

dá força para o filho. 

"... mas quando eu coloquei a mão em cima do meu jilho, ele fava q u a . ~  morto, e 
eu disse pra ele que eu #ma aii e queria que ele fmse embora comigo. Ele apertou 
bem os olhiprhos e comu uma ldgrim. Eu acho que a coisa mais importante que 
rem é a m3eJ;car junto @.lu). Se a mãe não pode, o pai E imporfa~te, ou um0 tia, 
almm qfamibiar hndo força, porque senão eles não se recuperant"(Mi7e de Léu, 
p. 11). 

Os pais de Minam dividem a permanência ao lado da fiIha, desde o atendimento na 

emergência do outro hospital. L&, a mãe permanece durante a noite, enquanto o pai aguarda 

no lado de fora. Pela manhã, s pai fica com a filha. E durante a longa hospitalização de 

Miam,  alternam-se. Um permanece ao longo do dia, e o outro, a noite. Dependendo da 

necessidade, trocam os horários. Nos momentos mais criticas, ambos permanecem juntos com 

a filha, no hospital. 

A mlie de Antônio prefere ficar no hospital. Quando vai para casa fica muito 

preocupada e não consegue ter um sono tranqüiIe. Mas quando o filho está sedado, e a 

hospitaliza@o se prolonga, eventualmente os pais ausentam-se para descansar algumas horas. 

Suspensa a sedação, voltam. 



".Fui dar uma descamada na casa do meu imilo, que tem telefiine. Tomei um 
banho e me deitei Mas sempre com aqueJe pensamento: '- Ele estd aqui : Meu 
marido ficou aqui e me ligou dizendo que estava budo bem. c..) ... agora como ele 
não bci mais eprtuhudo, sú tá com oxjgênío, a genre tá ficando direto. Agora, ele 
preciso mais da genle. Então, não tem como sarr"(Müe Antonio, p. 25). 

Em algumas famílias é exclrisividade da mãe a pemanència no hospital com o filho 

doente. Por vezes, ela não permite que alguém a ajude. Em outras, a familia não tem 

disponibilidade de fazê-lo. E não raro, o pai refere não ter wndiç6es emocionais de 

permanecer no hospital. Nestes casos, a mãe deixa tudo em segundo plano e permanece no 

hospital até a alta do filho ou ausenta-se sempre que necessário, deixando o filho aos cuidados 

da equipe de enfermagem. 

"... o pai dela tem que trabafhar. Eu ío sem serviço agora, enikiu eu to aqui Maaf 
eu tenho os outms dois pequenos .... mão dápra,ficar sempre .... " (Mãe de Sandra, 
P. 9). 

A mãe de Liane também não pode contar com a ajuda do pai, o qual diz ngo ter 

estrutura emocional para ficar no hospital. 

"Ele mio fica. ... no outro ha.rpifal eu ajeitei para ele ficar, para eu ir i7er. as 
meninas. Ele só .ficou uma hora com a menina e.já *foi me huscar de volta. Eu não 
rrnha nem chegado em casa ainda ... Deu a cri,re ireja, e eía$cou roxinha ... E e l ~  se 
apavorou ... ele n&o tr de e~pentar  como a gente ... Até uma gripe que dú nus 
crianças eleja sai correndo, desesperado. Então ele diz: '- Deus o livre ... eu tenho 
medo, sabe c o m  eu sou. Então eu prefiroficm em ca#Ya, ... nüo rem jeiia7'&Ge h 
Liune, p. I 7). 

Quando a familia fica muito cansada, é importante que saia um pouco do hospital para 

renovar as forças que se desgastam durante o processo. Quando a mãe de Antanio demonstra 

sinais de cansaço, o pai solicita ao cunhado que venha buscá-la para que possa descansar e 

ngo ficar sozinha, enquanto ele permanece no hospital, pois no momento não t~abaiha. 

Com a criança na UTTP, a familia tem maior liberdade para permanecer ou não todo 

o penodo ao lado dela. Ao ter alta da UTP, a criança pode ir para a enfermaria ou para quarto 

individual. Na enfermaria, os pais podem ausentar-se, sem risco para a criança, pois 

permanece um funcionhrio de enfermagem em cada sala. Quando a criança é transferida para 

um quarto privativo ou de isolamento, a responsabilidade de familiar aumenta, devendo 

permanecer com a criança. 

Antônio, ao sair da UTP, é transferido para um quarto individual por conta do IPE. 

Desde ent50, a d e  tem ficado no hospital, sem ir para casa. 



". . . desde que ele veio para o quarto, Eu não .fiz mais para casa. Só ele (o pua, que 
.foi duas vezes,. Foi o dia que ele teve que passar lá no IPE e o dia que foi no 
sevi~Iço levar o ates fado para sua licença" Mãe de Antônio, p.69). 

Cuida e acompanha a evoinçáo do filho - Ao permanecer junto ao filho, a familia 

observa, é orientada e pode ajudar nos cuidados da criança. O conhecimento que a famflia 

tem de seu filho, acrescido das orientações que recebe, a. tornam suficientemente segura para 

acreditar que pode participar do seu cuidado. 

A maior contribuição da familia relaciona-se a demonstração de afeto, ao estar junto, 

conversar, acariciar, levar ao colo, ações indispensáveis para que a criança fique mais 

tranquila e não se sinta abandonada. Dar afeto, e estar vigilante necessidades da criança, 

h altemçks, aos cuidados reIacionados h higiene e conforto, às nebulizaçães e exercícios de 

fisioterapia são ações que podem ser feitas pela f8miIia. 

Em uma das observações realizadas, assisto os pais ao lado do berço de Antônio, na 

UTIP. O pai faz nebdização e a mãe conversa com o filho para que se tmnquilize (p.23). Em 

outro momento, a mãe faz exercícios de fisioterapia. 

' I . .  ele estava bem agitado. Então eu comecei a conversar com ele. Pedi para eJe 
se acalmar, Jui comemando com ele, aí eie .se acalmou. Ek en tede  tudo que n 
gente.fala. &. 6) De ontem pra cá, ele não tcí mais sedudo, então a gmte tá sempre 
ali, pm não deixar chorar. Agora ele precisa mais da gente"QM3e de Antõnfo, 
p. 33). 

A família percebe que a criança sedada necessita mais da sua presenp. 

Quando uma criança tem alta da U m ,  e é transferida para a unidade de in teqão ,  a 

responsabilidade da. família aumenta. Ao mesmo tempo, tem mais liberdade para cuidar do 

filho ou auxiliar nos cuidados prestados pela equipe. 

':.. eu esíma sempw voltada para ele, conversando com ele. Eu dizia a cada saro 
novo, o remédio, &do, era para curar o ddbi  e ir embora. Eu. fiquei 0 tempo todo 
ern~olvida com ele. Meu objelivo era ele. (p.20) Quando trocava de equipe, 
qualquer &vida eu já passava a irtfomação. A equipe de enfennage linha 
muitos pacientes, principalmenb $m de semana. Tinha que avisar quando 
f~minrãva o SOPO... eu eslma sempre de o1hoM@4Ce de Jowas, p.221). 

Antônio, já no quarto, mantém ainda o cateter central para infrisae endovenosa, porkm 

sem oxigênio adicional. Com maior freqii2ncia est8 no colo e 6 embalado pelos pais, 

recebendo manifestações de carinho e afeto. 

"A gente fica ateviia a tudo, quando viem dm medicaçâo, aliinenla@, tem 
mamade~pa toda a ho ra...... Qualquer chorrwho dele eu j d  olho ... Porque eu irão 



durmo, sO cochilo. A gente percebe todo o movztneaio no quarto ... quemjco aqui, 
não consepe dormir. (p.70) c..) A gente-fica sentado aqui do lado, olhando pm 
ele ... Por isso a gente se troca, senão não liá. O que fica aqui, tem que ficar 
aprfep1udo"C;Wde de Anfónio, p. 74). 

Os pais de Mirim ficam atentos As necessidades, & evolução do quadto clínico, ao 

comportamento da filha e percekm que, talvez por estar em isolamento pratetor, ela se 

mostre mais triste e retraida. Em isolamento, diminui a interação com os outros, 

principalmente com outras crianças. 

O pais conhecem suas restrições alimentares quanto a frutas e iogurte e insistem para 

que se alimente de maneira adequada. Auxiliam ou asswem os cuidados nas eliminações e 

higiene. Cotaboram na administração da medicação e na aceitação do contato das pessoas que 

lhe prestam cuidados, e estimulam sua recreação. É a família cuidadom, fazendo parte de uma 

equipe que busca a sailde da criança. Por vezes, dizem ser muito dificil lidar com a filha nas 

condições em que se encontra. No entanto, não se afastam dela e tentam agradá-la. 

''E d@cil a gende adivinhar o que ela quer. Até churrasco já demos pnra ela. A 
comida s e d o  bem fervida e bem cozíáu, não tem problema nenhum. EM dei 
chocola6e esses dias, mas deu diarréia. Bolachas uecheudas ela gosta, mas dá dor 
de dente. É d$cil a genie adivinhar o que ela quer. Não sei se ela enjoou, mas o 
@o e as bofachas do hospital ela não come. Nós pedimos para substifuir o Nescau 
p r  caj?, porque ela não estava querendo tomar mais leife. Agora está tomando 
pouquinho " (p.35). c..) Continua friste. Nada mais distrai ela. QnOnlern à noire 
colocamos um cobertor no chfio e ela sentou e brincou um pouco. Foi só um 
puqwinho, e já quis ir de volta para a cma. ...(o. 41). Sempre que entm afgubm 
aqui pra dar remédio, ela chora b.43). ... FaJmos com o pessoal dn recreação, e 
eles v80 ver se copisepern algum coisa ... Scíbadu, no W, ccoJocarum uma 
md.~cam nela, colocaram ela na cadeira de rodas e deixarum ela GJLW m a  i)cilia na 
UTJP. No domrngo* lembém deixaram ela dar uma wolra aqui no comdor. 
... depois desse tempo iodo de hospital"(Pai de Míriiapn, p.32). 

Os pais de Antanio, por permanecerem constantemente com o filho, acompanham a 

evolução, os exames e o tratamento. Percebem e são informados dos sinais de melhora ou 

piora. 

" Realmente a gente está vendo mudanças nele. H q e  ele jú estd mais corad~nho, 
está começando a desinchar. .. $6 que ele está sempre sedado por causa do tubo. 
Ele está sempre agitado ... Tem que sedw duas ou três veze.P... Passou o efeito do 
remkdio, ele,já começa ... fica bem ugrgrfadinho"(Pak de Ansoviio, p.8). 

Os pais, além de acompanhar a evoluqão do filho, buscam entender cada ração. 

"'Acoduu de novo. Sabra que ia ser m i m  .... ele fd acosrumadu com o remédio. Ele 
,ficou muito tempo, I4 dias enrubado. ... firam o fubo dele, e agora só ld com 
oxigênio. O m6dico disse que vai trmm'o o rem&dio devagarinho. Não é de uma 
hora para outra.. . ' j  pai de Ant&niu, p.24. 



"...ele dá urna cochilada e acorda. Ele ylão dormiu essa noite, dorme um 
pouquinhu e acorh  agitado b.473. c..) E hoje ele td bem caJminho. Ele quase 
não chora. Ele passmu dia e noite chorando"@íãe de Ararônio, p.58). 

"...começou a dor esse probleminha de ele ficar durinho, depois que ele saiu de 
tubo ... Nós começamos a ver que ele começou a ficar durinho, coni~ulGsüo ... Antes 
dele entrar pro tubo ... ele estaiw mim sii da parte respzrardria ... Nüo sei se ficou 
muito tempo enfubado ... " (;Pai de Antdnio, p.67). 

Tmbkrn ficam aliviados e esperançosos aos sinais de melhora. 

'Hoje ele tii bem. A doutora viu hoje de manhã, atk o peso dele ttr bom ... Parece 
as,~im como a água e o vinho, sabe? De uma hom pam a outra, olha o jeíto que o 
guri 6á ...@. 58). Desde que ele chegou da UTIP, melhorou um monte ... Ele presta 
mais atenção na gente, está se alimentando bem ... A respimçfio melhorou, a 
secreçrfo dele esid diminuindo. .. O Iiracinho e a peminha dele td se 
movimentando ... não como a direita, a,.~ já 61i se m~virnenfando ... Arares a pare 
não podia pegar ele no colo ... Ficma toda durinho, as mãozinhas ... tudo. c..) 
Agora jd cdrj para pegar ele no colo e caminhar aqui dentro. A cabecinha th 
começando a frrmav. Antes em mole.. . "(Pais de A ratdnio, p.67). 

Por estarem juntos e atentos a evolugão do filho, tanto prcebem a melhora quanto as 

alterações, e constatam que o filho não tem as mesmas reações de antes da doença, o que 

provoca uma readaptação da interaça família-criança a cada nova situação. AtLavb do 

estímulo, tentam fazer com que o filho adquira a capacidade evolutiva anterior. 

'I.. a gente nora que a criartçs que a gerate tinha em casa... c..) Ele não td do 
mesmo jeito. Ele não reconhece a gente ... &.64) ... a geme notou que ele não faz o 
que fazia antes. Ele botavu o dedinho na boca, assistia telev~~ão, era bem 
espertinho (p.67). Brincava com os pés, com as ntfios, segurava a mamadeira, 
tirava o bico da boca e ria. Isso ele não faz c..). A genfe convem muila, puxa 
bastante ... "(Pais de Antõnio, p.68). 

Reconhecem a evolução lenta e demorada do filho e tentam não desanimar. 

Acompanham e aguardam os resultados de cada novo exame, acreditando que serão melhores 

que os anteriores. 

"Gosburza de conversar com os rnédkos, saber se e h  vão ,fazer outro exame pm 
verlj%ar essa alteraç8o que ele tem ... O que nds vemos nele ... o,jeifo que ele estava 
pra agora. .. Se jzerem outro exame, acho que jú diminuiu, já melhorou. ... Ele n170 
reconhece a gente, mas ele olha pra genfe, vê televIsãu ... " pai de Antônio, p.64). 

Os pais de Mirim tmMm permanecem atentos A evoluç5o do quadro clínico e m 

comportamento da filha, e procuram informar-se sobre as necessidades, limitações, ou as 

causas das alterações observadas. 

"Ela prão pode ir- na sala de recreaçâo parque estd com as defesas marito baixas, 
Dai é muito arriscado ... (p.33). c..) Sexla-jeir, ela teve 40° de febre. E sangrou 
bamb Em.. . mais ax feridinhas.. . piãu foi um .sang~menlo de a,T,TavíaF nnriío.. . ma,r 



como drsseram para n6s ... quando acontece essas febres aí, eles tem qtre se 
precaver, porque o problema dela não tão fácll assim.. par isso que mandaram 
ela para a UTI. .. (p. 30) ... E graças a Deus, ela lá ficando melhoninha. Ela passoen 
o $m-de-semana superbem. Depois que ela j#i para a UTIP, elo não teve mais 
fehre "{Pai de Míriam, p 3 7). 

Miriam continua em isolamento protetor. Todas as vezes que vou vê-h, mostra-se 

retraída e não conversa. O pai informa sobre o retorno febre, o reinicio do antibiotico e nova 

transfusão sangüinea. Surgem picos hipertensivos, dor nos membros inferiores e distensão 

abdominal. Percebo-a mais retraída e emagrecida. O pai informa que es6o aguardando a 

evolução, e a filha deverá entrar na Iista de espera para o transplante de medula Os exames do 

irmão, possível doador, são encaminhados a São Paulo, e caso sejam csrnpativeis, ainda terao 

que aguardar ria fila do transplante. N5o sabem se um mês ou um ano. A filha reage ks 

medicações, não sangra mais, mas não acertam a mediação para fazer a medula comqar a 

funcionar. 

"@arado elo veio pro quarto, transfiriaa da IffIP, estava bem e no final da 
s e m m  ela ia ganhar alra. Estava sem antibiÚtico, sem nada. Tava sd com soro 
para mmter o cateter, que já iam tirar lambém.. Ai  começou a febre, fez uma 
infecção ufinária e a bawrga começou a inchar. Começou a chorar de dor. (..I 
Não é sério, mas no caso dela qece,jcá é todo complicado ... Ai já começaram com 
antibiódico. É o quarto antíbidtico que recebe.. . Ainda eslh com febre, que baixa 
um pouco com o banho e .já sobe ... Ela não pode tomar remédio muito fme ... Hoje 
ela quase não comeu por causa da.fehre"&Ge da Miriam, p.43 e 45). 

Ao sair da U T P  Liane é transferida para o isolamento. Somado ao tempo de 

i n t e q ã o  no hospital de sua cidade, totaliza um mês de hospitalização, com a mãe sempre 

junto dela. Na UTTP, porque a EIha não está bem; no isolamento, porque ela n2io pode ficar 

sozinha. A mãe permanece ao seu lado, atenta as possiveis alterações. 

"Ela mama só pela sonda e f ica com fome ainda. 50 ml de 2/2h é pouco. Jd falei 
com eles, pedi para aumentarem a comida dela. c..) Ontem ela estava com febre 
muito alta, 38,d°C. Os médicos se ereuniram e acharam melhor começar o 
antibidtico. Daí, eu to vendo melhora com o antibidtico. N&o tem mai.r febre ... maar 
ela ainda bem a tosse e fica ainda roxi~ha b.16). c..) É que aqui eu ~ c T o  tenho 
como sair ... EIca tem uma tosse ,... e ela se engasgaCI.. " Mãe de Lime, p. 18). 

Os pais de Jonas, principalmente a mãe, acompanham e participam do pracesso de 

hospitaliza@o, atentos a cada detaihe. 

"Na eme~gt?ncía, e/@ fomou sungtce e ai foi melhorando, foi ficando rosado, for 
ficando l ido,  foi ficando com urna cor que h*r muito tempo eu nüu via, foi 
mamvilho,m ... Eu passei a noite vendo, daqui a paquínho a gente começou a 
enxergar o rosa&, a boquinha dele fofJicaPlldo vemtelha Mas aificou a Mcdgniba: 
Sangrou onde7 EnbGo começou uma pesquisa horrível. Ele jez, além de vários 
exames de sangue, c i n t l l o p $ ~ ,  repefiu ecograj~, lomograJa, zriwnPI~ibo i~ire,~sinal, 



repetiu a emioscopia, fez endoscopia baixa, mal, fez dois trãpisito intestinal (é 
horrivel esse exame para uma criança) ... a endascupia, porque achavam que era 
uma zdlcera ou uma coisa no duodeno, no es~ômugo ou até nu eedfap. Nada ... No 
ecografla, a primeira incógnita. Apareceu alguma coisa estranha, não bem 
idenriJfcada, n8o sabiam dizer bem o que era. Acima do Intestino, peHo do 
figado ... (p.8) ... ele s a n p u  muiio aqui no ho4spisal e deve que fazer nova 
rransfusüo. Depois de tudo for pura a cirurgia. Iam abrir pum ver o que era. Era 
um Dzvertfculo de Necktl e estma com ulceração"(Iwãe de Jonas, p.9). 

A mãe de Jonas deixa clara sua necessidade de permanecer junto e acompanhar de 

perto o processo. 

"...eu acho que pura mim i maios importarale que para ele, porque eu quero ver o 
gere eles estãofmedaI eu quero entender. Eu não tinha experiência de nado disco. 
N ã ,  sabia direito nem o que era uma erifermeira. Eu queria-ficar com ele. Eu não 
queriu perder nenhum tempo. Eu queria entender. .. O que eles estão fazetrdo. 
Qual a adtria deles. Qual d o pensamento. Qual é a Ihgicu do tratmento. A 
moluçdo das coisas. O que eles i m a ~ - n m .  No início eies estavam falando que 
podia ser um fumor mfigno ou benigno ... Então eu linha que ser pa~icipa~ivu" 
&fãe de Junas, p. 1 73. 

Desta forma, a permanência da fmilia junto a criança hospitalizada é importante para 

a b a s .  Atenta a cada sinal de melhora eu piora do quadro, a família acompanha a 

investigação da equipe, as dúvidas e as certezas, questiona e dá sugestões. 

Distancia-se da unidade familiar e afazeres domésticos - A permanência da criança 

no hospital provoca seu afastamento e o dos pais do espaço domestico e, conseqiientemente, 

menor contato com os outros membros da famiIia. A criança quer voltar para casa, e os 

irmãos, em casa, sentem falta dela e dos pais que, por sua vez, ocupam-se entre a caça e o 

hospital e sentem falta de estarem todos reunidos. 

Os pais de Minam referem que ela pede para ir para casa, quer ver o irmão e as primas 

com quem convive mais de perto. Está em isolamento protetor, sem contato com outras 

crianças do hospital. Fica muito sozinha, triste e diminuiu o diálogo com eles. 

" Ela fala que quer ir para casa, quer irer O irmã0, OS Frentes dela ... (p.5). Ela 
pede: '- M&e, desce lá em baixo e pega meu mano ... ' Ela pensa que nós esramos 
perto de casa (p.7). Uma noite,  ficamo.^ meu mari& e eu no ho,spi?al com ela. 
Quando percebeu que íamos $car os dois, jcou numa façeirice que sd 
vendo.. . "(Mãe de Miriam, p.25). 

O irmão de Mirim visita-a no hospital, porem a frequência condiciona-se a situa920 

econòmica e, o tempo de visita, ao estado clínico de Míriãm. 

"Eie queria vir todo o dia aias nem sempre lem dinheiro ... Ele veio cioi,~ dias 
seguido ... Mas ele nfio pode ficar muito tempo com ela p r q i ~ ~ '  eles tinham que 
colocar o cateter nela e em seguida deu o sanpmento nela ... @.6) Ele se 



interessa muito. Ele estd muito preocupado com ela. Ele até fez a exume, para ver 
se pode ser doador da medula, no caso de precisar o ~ransplante ... " (Pai de 
Mir im,  p. 2 4). 

Quando a criança esta em ambiente estranho quer o pai e a mãe ao seu lado para buscar 

ajuda e proteção. Porem também se vê-se afatada das pessoas significativas que fazem prbe 

de seu cotidiano: os irmZios, primos, amigos, colegas e parentes, e manifesta o desejo de vê- 

10s. %r sua vez, os irmãos também querem estar próximos dos pais e do outro irmão que 

estão no hospital, pessoas que lhe são significativas. 

Os pais sentem-se divididos entre o filho hospitalizado e os que estão em çasa. A maior 

atenção recai sobre o filho doerite, mesmo que dividam entre si o tempo entre a casa e o 

hospital. Percebem as reações dos filhos e ficam ambivalentes. 

0 s  pais de Miriam se revezam na permanência no hospitaI. Enquanto um deles fica no 

hospital, o outro vai para casa, mas mesmo assim, outro filho sente-se sO. 

"@ando eu chego no hospital, pneu marido vai para ca-ra descansar e o menina 
vai para a aula. A tarde ele vai para onde o pai deJe tú3 na casa da minha 
cunhoda. A noite ele vai pra casa e fica comigo. ... mas eu tenho visto ele muito 
triste,.. (p, 6). (..) Ele esfá melho, desde que voltei a$cm de dia em casa... " (Mdè 
de Mlriam, p.41). 

"Ele lá meio abalado. ele não dernonsrra, ma.T a gente vê que ele tá meio .... mais 
caJadoO.. sem dias que ... quando ela iá ruim ... eu venho para cú de manhã, fico o 
dra rodo e a noite toda ... e a mãe dela imbkm, aí ele não v2 a gente ... esse rem sido 
um problema.. . "(Pai de Miriam, p 32). 

As percepções dos pais são confirmadas no depoimento do irmão. 

"QuaPrdo a mana estava no hospital,., eu me sentia a.~,sim sozinho ... (p.60). T a v ~  
d[ficiJ de acostumar, de aceitar ... Antes, nós estávamos sempre juntos ... "(Irmdo 
de Mkiam, p. 64). 

A ausência do irmão no espaço doméstico, e os períodos de ausência de um ou ambos 

os genitores pode representar, para as crianças, o rompimento dos laços familiares ou a 

desestnihimção familiar. O sentimento de perda ou abandono é sentido com frequência pelo 

irmão que fica em casa. 

As irrntis de Jonas também não gostam da ausência dos pais e da hospitalização do 

irmão. 

"FOI mim, porque a gente e,~tava muito tempo sem ele, ai6 sem as brigas dele 
b.27). A mãe chegava a ficar a semana luda m hospital. A saudade batia. Foi 
d@rcnte. Foi ruim Às vezes sentia fome de noire e não tinha quemfies.~e ... b.29) 
Um deles (EMJ OU m8e) vinha de noite. A genre dormia junto da cama delm. 
Quando eles vinham, nfis,fazia uma cama do lado da de'ele.v"(rrmãs de J o m ,  p.30). 



A família de Liane sente necessidade de se reorganizar apbs a transferência da menina 

do hospital de sua cidade para o 'Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Durante os 2 7 dias que 

Liane fica no hospital de sua cidade, a mãe permanece com ela continuamente, enquanto as 

outras duas filhas ficam aos cuidados de wna vizinha durante o Ihorhrio de trabalho do pai. 

Com a transferência para Porto Alegre, e a permanência da m& no hospital, o pai opta em 

deixar o emprego para cuidar das outras fiIhas. 

'Ai meu esposo disse: 'Como prbs vamos deixar nossas meriinas? Nds d o  remes 
parentes. ' l J m  vizinha que mom de lado se ofimceu parajcar com as meni m... 
Mus us m e n i m  deh, deram de M / @ Q ~ @  as mirahas ... Meu esposo quando 
chegma de tardezinha, QS duas eslmarn dese.peru&s de chorar. Nüo lipaham mais 
nem vez de lavalu chorar. Dai ele disse que ia sair do serviqo, porque de que 
adiapffa deixar as erianças sqfrer; e quem sabe ainda +ficar doente,.. Ai  ele foi 
obrigado a fazer as  conta.^ m fáhricu ... " w e  de Liane, p. 3). 

Quando Liane é hospitalizada, as outras meninas fazem avaliaqões no Poste de Saúde. 

A mãe mostra-se preocupada com as oubaç filhas, mas p r  estar no hospital com Lime, não 

pode dar andamento & avaliação e tratamento de saúde. O pai diz n5o ter condições de 

revezar-se com a mãe no hospital, nem de levar as outras filhas para fazer os exames, pois tem 

medo de ver sangue. Assim, enquanto Liane está hospitalizada, a mãe permanece com ela, e 

os exames das outras filhas são protelados. 

A mge de ERo não conta com a presença do marido em casa, pois estão separados, e 

sofre com a reaçato dos filhos. 

' 4 s  vezes eu vinha pra cá, jcava a semana toda e não ia pra cima ver os outros 2 
fifhos. Ai, quando ia em casa os Ificavarn berrarado ... Não dai70 vontade de v o h r  
para o hospital, mas linha esse aqui.. (p. 6). Por causa da minha ausência, eles 
estão muito ~tewosos. Querem que eir$que em velsa deles ... Eles querem que eu 
fique com eles.. . querem vir junto. .. "'(n/& de J,éo, p. 25). 

O comportamento da familia muda, e os pais percebem o abalo na unidade familiar, 

pois não podem estar todos juntos. 

"Decididamente estrutura fnmiliar não lcm mais, porque a gente nnã pode jcar 
mais n6s quatro junto. Não PIOS vemos mais os quutro junfos. Vejo meu marido 
aqui, depois em seguida vou embora e ele jca ... O meu plho vem um pmqziinho e 
depoi,~ vai embom.. Junt, a família nüo pode estar. Mas ao menos em pensamento 
a gente tú @.5). A esfnthrração familiar está djficil, está muito d~#iciln'(M% de 
Miriam, p. 42). 

E buscam alternativas, nem sempre definitivas, mas que auxiliam. 



"Quando eu chego de manhã, ela já sai, ou eu chego de noite e ela sai. Já 
apelidaram nhs de o Sol e a Lua. ... hqje que a gente coriseguíu,ficar~junfo, os três. 
Hoje, graças a Deus, ela teve uma melhora boa ... pedi para minha cunha& ficar 
com ela. O mano estava em casa tumbém, ndo,foi ao co lkf i  ... ao menos a. gente 
conversou ... A gente procura se unir um pouco, porque desse lempo pra cd, a 
geme não conseguiu nem se fafar. .. Porque ali dentro a gente não pude ficar 
muizo a vonrade ...Cp. 23) c..). Quando o mano entrar em Frias, a gente quer ver 
se fica na casa da m i n b  mãe que mora aqui, maís perto do hospital. E naaafácil, 
eu pego só una Gnlkus, não gasto fanto em passagem, e o mano +fica mais junto de 
nús também@. 31). c. .) Pelo que os médicos nos .falaram, n4ci.r vamos estar aqui no 
final do ano... Então, vamos mzer  o mano para ctí, p r a  passar com n6s. Vanao,~ 
,ficar os 3 aqd com e!#. Tanto o NahJ como o j m I  de ano, nás vamos p s sar  os 4 
aqui juntm "r;P~i de Mipiarn* p. 3 7). 

A miie de Jonas, durante os 28 dias de hospitalização do flho, ausenta-se apenas 

durante cinco noites para ver as filhas. Chega em casa por volta das 23 horas, faz companhia 

ia filhas e retoma ao hospital na manhã seguinte. Nas demais noites, o pai fica com elas. 

Mesmo durante o dia, há sempre alguém com elas. A mãte verbaliza a lacuna na estntturn 

familiar causada pela sua ausência, mas acredita conciliar a situação. O relato do pai é mais 

forte: 

'Y pemanência dele no hospitalpara mim foi uma coisa terrível. A gente tem urna 
família mulro prdxima e, de um inPI~banre para o mfm, LF geme perdeu tudo is,ro, o 
referencial da %cni$ade da famijía. Porque a gente tinha primeíro que tratar de 
resolver a siruaçfio do Jonas, e a gente não cconsepia dur a atençd'o que 
queaámus &r para as meninas, até o momento de saber o que d e  tinha. EnfGo foi 
muiro anptíante, no.ypegou de surpresa"(Pai de Joms, p.228). 

O pai de Antônio tem um filho do casamento anterior, e diz estar tão envolvido com a 

hospitalização que não tem visto o filho mais velho. 

"'Desde que a pnre iá aqui, sú fui &as vezes a Sapucaia, pro resolver m 
problemas c..) e a hora que eu saio daqui de tarde, ele lá no coKJgio. SoSfa irs 5 
 hora,^. Então nau consegui falar com ele, mas ele sabe que estamos no 
hospital .. (Pai de Antônio, p. 72). 

Ao priorizar a atenção ao filho doente, além de se distanciarem da unidade familiar, os 

pais distanciam-se, também, dos afazeres domésticos. As atividades do cotidiano são adiadas 

ou recebem ajuda de familiares ou vizinhos para fazê-las. 

"A minfaa ca,ra e,~t& toda afiroda. Eu fava dizendo pra ele (Pa1), que tem loisça Id 
desde que a p r i  baixou liospita/. Eu n8o consegui lavar. Eu ,fii em casa sd para 
tomar um banho ... Está tudo atirado, tudo . C o m  somos sú T I ó y  três, Q roupa 
estou dando para a mãe lava. @. 10). c..) A casa estd desarpurnada, cheia de H. 
Que horror! Fazer a que né? Tem que esperar ele melhorar, pra depois armar .  
(p. 41) ESses dias firi laa casa do meu irmão, nemfil wa ainhu ca.~aa.. Agora eu não 



vou para a minha casa, assim, tão cedo ... Primeiro tem que dap uma ajeitada, Tá 
tudo uma coisa ... "(&&e de Antônío, p.53). 

'2 minha cunhada que estd cuidando da minha casa e da roupa. Ela pnom na casa 
dod~@dos"(Mae de Mirim, p.88). 

'Eu Iraò vou para casa. Desde o momento que ela veio papa o hospital, fui em casa 
,sd hoje. De vez em quando, ac pa,~,~o lá. Eupco m casa da minha irrnã, e o mano, 
quando sai do colégio vai para onde eu estou ... Eu raão consigo jcar dentro de 
casa (Pai de Mfriam, p.22). 

"Onfem j i i  em casa numa corridinha, pra descamar. .. mas eu nem descansei. Eu 
só cheguei em ca4Ta, tomei um hnho e voltei de novo@. 10). Quem tá cuidando h s  
manos e a j d n d o  em casa t o guri mais ijelho, que i ? ~  m a i s  em casa. 0 padrasto 
dele saí para trabalhar e elejca em cma, limpa a casa; cuida dos manos dele e 
tudo. Quando o padrasto chega de noite em casa faz a comida, apronta a vianda 
dele e deixa a comida pronta pura o ouh-o dia. Ai  o meu filho sri esquenta a comida 
para eles comerem .. Ele só ndo lava as roupas e não dí banho P I ~ S  crtanças. Isto a 
minha outrafdha tem feito. Ela vai Iá dar uma mão pra ele. Dá bmho ntile.~, deixa 
eles arrumadiprhos ... laim Poupa .... Eu vião tenho nenhum p e n t e  aqui por perto, 
que pode ajudar.. . . "(Mãe de S d r a ,  p. 13). 

É necessário reorganizar os papéis sociais dentro da família, e os seus membros 

assumem as tarefas ate então desenvolvidas pela mãe e constatam que podem fazê-las na sua 

ausência. 

Descuida-se do trabalho e do estudo - As preocupações geradas pela doença e 

hospitalização somam-se As já existentes no dia-a-dia familiar: as condições sócioeconòmicas 

que incluem moradia, desemprego e sobrevivência. Neste grupo de familias observa-se que a 

doença interfere nas relaçaes de trabalho e no fator econarnico. 

Na familia da Sandra, o pai e a mãe trabalham. Quando Sandra nasce, a mãe perde o 

emprego, assumindo o cuidado da casa e dos filhos em tempo integral. Com a hospitalização 

de Sandra, a mãe permanece no hospital a maior parte do tempo, n5o ocorrendo maiores 

interferências no serviço do pai que pouco vem ao hospital. 

A doença e a hospitati+o intefierem no orçamento fhmiliar. Quando a família vive 

da renda conjunta do mal e a doença obriga um deles deixar o emprego, a prmupaqãa 

financeira 6 maior. 

''Eu trabalhava e nds linha a renda dos dois. Agora esdú muito apertado ... Como o 
meu n e n h  nasceu doente, quando eu voltei pra trabalhar a minha patroa prão me 
aceitou, e eu perdi o emprego. c..) Só um trahalhanih não dá. EM p~z~ciso 
írabalhar, arrumar umas jaxintrs, qualquer coisa ... Se começa a jhitar comida 
dentro de casa eu .fico doente. É sá eu olhar pms minhas latas e ver que está 
começando a fulfar as coi,sas ... c..) ew não penso em mim, eu penso rros meu7 
.fiIho.~. Porque chega na hora, eles querem comida.. . E tirar da onde? Não, pelo 
amor de Deus! Deus var me ajudar que ela vai ficar boazinha, e m começar a 
trabalhar, porque não dá prajcm parada. Depender srj de m a  p , ~ s a  não &, 
porque a geme paga d p ,  pago luz. Quando a genfe tem filho, a p~'eoci~pução 



aumenta porque a gente não pode deixar ,fhItar pra eles ... ''(M~ãe de Sandra, 
p. 14, I5 e 17). 

A mãe de Sandra também se p c u p a  com as condiçdes prechtias da atual moradia, 

diferenciada da antiga vila com boa infra-estrutura, creche, posto médico e saneamento 

básico. 

'?..agora, estamos moi-ando num lugar como passeiros, que esth em processo de 
desocupa~ão ... Não bem nada perto. Não tem creche, não lem pus10 de saúde p e m  
pra casos de urgência. E tudo isso me deixa nervosa, eu me ataco mais 
ai~da.. . . "(Mãe de Sandra, p. 15). 

Na família de Antônio, o pai é o provedor financeiro. É funcionho público, o que Ihe 

garante a vantagem de licença em caso de doenp na fmilia. Alem disso, tem uma segunda 

fonte de renda. Mesmo com dois empregos, e a situação aparentemente favorecida, existe a 

preocupação financeira. 

''Quando ele baixou eu cava de fértas num do dois empregos. Agora de tarde, 
tenho que telefonar pro meu comaradante, até para ver como vai ficar a situação ... 
estou de férias, atk dia 22. Tenho um pmzo de umas duas semanas ... No oupo 
serviço.. . meu pai tci trabalhando para mim. Meu pai é aposentado. Vou ver como 
vai anhr as coisas por aqui ... @ 11) ... depois vou me opganrzar. Vou esperar para 
ver como Bca. Enqmnfo tiver este tempo que eu estou livre, dd pra jcar .  Depois 
a gente var ter que se reorg~nizar ... Pegar uma Iicença ... @. 13). (..I Eu peguei 
m ~ i s  quinze dia de licença, pra fazer trafarnenfo de satide. .Jh conver,~ei com o 
tenente, e se precisar eu peço mais um pedido de quinze diu. Vai depender da 
Antônio, ,re el'e estiver bem e sair antes, eu cancelo a licença" (?ai de Anfónio, 
p. 29). 

Utiliza as ferias e licença de saride de um dos empregos para poder ficar com a esposa 

e o filho no hospital. No outro, solicita ao avô de Antonio que o substitua d m t e  este 

período. As despesas aumentam devido ao transporte e alimentações extras, não recebe as 

vantagens, apenas e salário bhico, seu pai assume o segundo emprego, temporariamente, 

para garantir sua vaga, e a receita diminui. 

"Eu tenho direite a licença. Mas se tirar lice~rça pela saúde do $lho, perco um 
mome de dinheiro. Perco O vale refeição e outras vantagens. Perco R$239,00 por 
mês. Só fico com o saldrio normal. Perco tudo que E vale. ... Alguma coisa vou 
perder, mão adianta.@. 11). Só com o salário dali pião da, Não importa se é 
pesado ... preciso do outro emprego. Enfüo, o meu pai rá segurando Iá pra mim 
Tem que segurar, não posso JIcnr só c m  o sa/ário ... Também t e m s  .ficado &rem 
de noite, pra poupar nu gasolina, porque são setenta e cinco qull~metros pra ir e 
voltar, Sdo dez reais de gasolim ... " (Pai de Aglfüní~, p.30). 



"'O meu sogro, airada continua ajudando pio outro serviço. Deus nos livre, se ele 
ainda de repente perde o emprego ou coisa assim. Tem mais despesas agora. Tem 
gasolim, comida ... E nú,s agora não eslumos podendo perder Não pagamos ainda 
O empréstimo que o pai deje deu ... todo o dinheiro que recebeu no lugar dele ... A 
gente tá@cando e tem gastos, né? mãe de Antônio, p.54). 

Durante a internação de Antônio, os pais recebem a infomqão do IPE, que a partir do 

7" dia, 50% das despesas hospitalares f i c a  a cargo da família. Mostram-se bastante 

desgostosos por n20 terem condições de arcar com esta despesa. O valor da diária da ULIP é 

em torno de R$ 400,00, e teriam que desembolsar, em média, R$ 200,OO por dia, sem ter 

previsão por quanto tempo. Além disso, pagam o IPE há 11  mos sem nunca usar a 

hospitalisação. Comentam que se tivessem baixado pelo SUS estariam recebendo o mesmo 

tratamento sem passar por mais esta preocupação. 

Desde o nascimento de Liane, o pai sustenta sozinho a família. Durante o período de 

hospitalizqãn de Liane, em sua cidade, continua trabalhando e uma vizinha cuida das outras 

duas filhas. Com a transferência para o HCPA, e a permanência da mãe no hospital, o pai 

deixa o emprego para cuidar das filhas. 

"Quando eu vim pm-Q cá ... ele foi obrigado a faaer as contas na fábrica (p.3). IA, 
expIic~~rarn e ,fizerum um tipo de acordo com ele. Depois que a nenen for para 
casa, ele pode i?oIfar. Daí ele fez o acordo ... (p. 44). c..) Hoje ele ia tentar conseguir 
outro serviço. Se ele não acha,sse, ele ia voblar /á na fábrica, e zenfar Id de 
novo"(1Mde de Lime, p. I#$. 

Quando a família não possui uma rede de apoio na hora da doença e da hospitalização, 

as dificuldades somam-se h do cotidiano. Algumas famílias recebem algum apoio, outras 

muito, e outras não têm com quem contar. 

A familia de Liane não tem outros familiares que possam ajuáá-la. A mãe perde o 

emprego de doméstica quando Liane nasce, e o salario do marido não é suficiente para cobrir 

as despesas com alimentação, aluguel, água e luz. Assim, a dívida na mercado, onde compram 

o leite aumenta, e o aluguel atrasa. Com a permanência da mãe no hospital, e não tendo wrn 

quem deixar as outras filhas, o pai deixa o emprego para cuida-las, e a preocupação 

econômica aumenta. 

"Ele disse pra mrrn que ia ter que diminuir o leite de lu,^. Ele pega d0i.r Eizro,~ por 
dia ... tá dando 36,00 reais por mês. Sessenta centavos o litro. Mas, a do meio é 
muizofi.aquínha, muito doentinha ... Daí eu dkse que ,se diminuir o leite dela,.. ela 
nao se alimenl'a multo bem, com muito poetco comida de sal. Ele rava achando 
demais, porque agora ele saiu do emprego tumbém ... e se eu voltasse meio logo, 
como hoje, @ele Ia volfar a trabalhar. .. Maav como vai demorar ... " &$fie de Liane, 
P- 16) 



A família de Léo mora com a avO e uma tia materna Os pais estão separados. A mãe é 

garçonete de lancheria e recebe ajuda financeira da avó. Fica durante o dia no hospital e 

trabalha das 18h até fechar a lanchonete, por volta da íh. Com a piora do estado clínico de 

Léo, abala-se emocionalmente e para de trabalhas. 

"Eu p r e i  de trabaZharporque eu não u@entei Todo mundo perguntava como lá, 
como não ld. Foi quando me deu aquela crise de piepvo,~ dentro do .~erviço. Meu 
patrão disse: I Enqzcantu cu estiver assim, é melhor iu n&o vir trabaJhar. ' Tudo 
mundo perguntava, e como nüo tinham dado esperança nenhuma, eu nüo subia o 
que falar. Ewão cada vez que eu falava, eu choma. .. ''(íwde de rio, p. 6). 

A maioria das famílias apresenta problemas financeiros durante este pen'odo. De 

acordo com sua intensidade, interferem mais ou menos no processo de hospitaliz@o. 

"Conviver com ~ Q ~ H Ç U  sem dinheiro, fica bem mais d$cil. Dras eu comia, dias 
não comia na&. .(p. 6) Não tem na& de su@$uo em casa. sd o arroz e o feijão, 
uma rnisturinha prm crianças e o leite que não pode faltar. Tem que apertar daqui 
e dali. Senão &s vezes... (Müe de L-do, p.22). 

Na família de Jonas, o pai e a mãe trabalham, e a mãe faz curso de especialização. 

Com a hospitallzação de Jonas, a mge cancela o curso e pkra de trabalhar. O pai diminui o 

ritmo de trabalho para dividir seu tempo com o hospital, as filhas em casa, e o trabalho. 

"'Eu parei de Imbulhar. Porque não adranla eu ter meu irabalho, minhas coisas, 
porque o que ew quero é meus ,fifhox. Deus me livre! Minha secretúria ligou paro 
todos o . ~  clientes, porque eu vim no primeiro dia para cá, e só volZei para cosa 
depois de quase quinze dias. Até aqfuculdade eu larguei, eu comeguia ... não 
linha nem vontade de pensm em nada. Nós viemos para cá, pensando que logo nds 
Iamos emhora. E isso faz quase um m2.~ (...). Meu 1)p~ndo já mtú trnhalhando, 
voltando aos poucos.. . porque tinha momentos que ele vinha pura cá de sarde, 
porque eu dizia que o Jonas ia fazer to1 exame ... mmmo para eu  são ficar ião 
sozinha. Ele também tmzia comi&, irazia e lmma roupa para lavar"@4ãe de 
Jonas, p. 1 6). 

"Um sihmção dessa intedere no trabalha Mas, por,filicidade, contamos com a 
compreensfio de todas as pessoas com quem nos relacionamos no rmbalho. Eles 
ujudnram e foram muito compreensivo,s"~ai de J o m ~ ,  p.30). 

O significado que a doença do filho tem para os pais e o valor do filho sobrepõe-se ao 

significado e valor do trabalho e estudo, levancfoíis a priorim a atenção ao filho doente. 

Na família de Minam, o pai responde pelo sustento da família. Trabalha numa 

transportadora, sem carteira de trabalho assinada. Com a doença da filha, deixa de trabalhar e 



divide com a esposa a pemanhçia no hospital. Os pais sentem necessidade de apoio mútuo 

para suportarem o processo de doença e hospitalização da filha. 

'"Ele pião tú trabaihando. E/e saiu do serviço. Eu não ia ogüenrar s o z i d ~ ~  ... I'p.5) 
Ele explicou bem o qwe eszd acontecendo, a situação,.. q u m h  ela melhorar ele 
volia"(h4&e de Miriam, p. 6). 

"Eu trabalhava como mulso numa lrm,~portador#, duas a três vezes na semana, 
quando aprecia serviço. Está muito dVfciI de conseguir emprego com carteira 
assinada ... ma.7 eu ia me aaaniendo a,~,sim. Corn o negúclo da Míriam adoecer, eu 
tive necessidade de largar o emprego, não tinha nem cnbeça para trabdhar. c..) 
Minha esposa at& queria que eu confi~ruasse frahalhando, mas eu achei que não 
em certo. Ela teria que ficar dia e noíte aqui ... Eu disse pm ela: r Não adimla eu 
ir ~rabalgl~~r, dekw tu dia e noite aí, e quando a Miríam sair, tu vai cair na 
hospital (p.14). Do jeito que ela estava, eu acho que Mo ia ter cabe~a pm 
traba/hart'(Pai de Míriam, p.23). 

A decisão de parar de trabalhar recebe o respaldo da familia ampliada nas despesas 

com alimentação e passagens. O pai, quando não está no hospital, fica na casa de familiares. 

Apesar da ajuda que recebem, existem dificuldades para atender As solicitações de guloseimas 

de Mriam, e restriçdes quanto a frequência do irmão em visitá-la. 

"O manu queria vir todo u dia, mas nem sempre tem dinheiro ...Q umdo a gente 
pode... . Ele ia ver se conseguia dinheiro paru vir hoje ... PPa mim tá meio 
diflcil, porque eu nt5u tô ~rabalhaptdo ... Fica dtficil passag~m p m  todos, para 
ir e voltar. Aqui, nós ganhamos passagem pra um s6. Jd L! d~$cil pm nós, que 
temos que ir IO& O dia em casa, por causa dele ... nem E em casa, e" na casa de 
um sobrinho m u .  "(Pai de Mkiam, p.30 e 3 1). 

A dificuldade financeira da familia de Mirim vem desde o inicio da doença da 

filha, gerando dificuldades no deslocamento para buscar os recursos de saúde necessários.. 

"Nós estivemos no Santo Anrônío, e m  2 horas e s6 ia ter atet?di~@nto a partir 
d a s  9 hor~l~s h noite. Como n6s fava s6 com o dinheiro .dLT passagem para Ir e 
voltar, dai a gente não podiu ir para Canoas e voltar de woilc ... disseram que 
começava a partir das 9, mas nos po& ser afendldo, 10, 11 ou meia mite, não 
tem horário. Aí eu disse , nós não podemos Pcur aqui esperando ... se a gente tem 
dinheiro hdo bem ... mas assím não &. c..) Em Canous a gente levava, mais eles só 
receitavam remédio, não fuzim exames, nada ... Nb,~fornos, eu acho, m u , ~  duas 
vezes lá, s a gente viu que não resolvra ... no $m a gente sd gasfmu com a 
passagem.. eu comprava os remédios, mesmo sem dinheim.. tinha que jicar 
pedindo para um e paru outro.. . " (Pai de Minam, p 18). 

As dificuldades enfrentadas pela família para buscar os recursos de saúde e comprar as 

medicações não são identificadas e valorizadas pelas institui~ões que assistem As crianças. 



Muitas vezes, a familia não tem dinheiro para as passagens de ônibus, para o lanche durante 

as longas horas de espera nas emergências, nem para comprar as medicações prescritas. A 

atenção se restringe A consulta, ao problema de saúde identificado, sem considerar a questão 

social. 

Descuida-se de si - Durante o periodo de hospitalizaqão, o casal deixa em segundo 

plano os cuidados relacionados a própria sahde e bem-estar. O self n30 é valorizado; apenas a 

interação com o filho é valorizada, 

Scníde - A mãe de Antônio tem problema renal, é hipertensa e diminui seu controle de 

saude desde o nascimento de Antanio. Faz uso irregular de anti-hiprtensivo. Durante a 

hospitdização do filho apresenta hipertensão, sendo atendida na emergência do hospital. 

"Ela não consultou mais depois gere o nenen nasceu. Fez vdtios exames e tem uma 
série pra ,#&r. Tem que ver os resultados ...@. 10). Eiu tem uma consulta 
marcada. .. O médico vai ver se faz cirurgia ou o tratamento ... se opn~rern p e h  
cimrgm, vamos explicar a siduaçüo e adiar isso"(Paí de Antcinio, p. 14). 

"lfltimumen te eu larguei ludo. Nem controle da pressão tenho ,feito. 0 remédio da 
pre.r.~ão esrou remando, porque eu sinto dor. Aquela dorfufle, oí eu tomo. Dor de 
cabeça horrivel. (p. 14). Tomo dois comprimidos p r  dia ... As vezes eu esqueço. 
(P. 16). c..) Agora tomo o Adalai f & , ~  vezes ao dia. Quando eu me incomodo ou 
j k o  aptada, ainda tenho basfante dor.. . Mas a,s.~ím comarsando, não. ... a gente 
pca pensando ... Não vejo a hora de ir embora. Mas agora mão é tanto como Id na 
UTIP. .. Lá eu sempre tinha dor, faifu de as ... "WGe de Anbdnio, p.68). 

A mãe de Sandra tarnbkrn é hipertensa e faz uso de Propanolol e, hs vezes, esquece de 

tornar a medicação. Durante a doenqa do filho, os pais esquecem-se do self, ignorando os 

riscos a que estão expostos pela hipertensão e ou pelo estresse. 

'1.. linho ali uma menininha que fu/ccctr onfern pela naanhb.. Meu Dar do c& ... eu 
jiqecei muito nervosa.. . eu jiqetei desesperada.. . Eu tenho problema de pressão alta, 
e eu nem tinha tomado os meus pem&dios. Ontem eu fùi em casa e truwxe meus 
remédíos todos ... Eu tenho que eslar sempre tomande remidto ... então en 
procurei tomar as meus rerraddios e me acalmar ... "(Ma"e de Smdra, p.88). 

O pai de Antônio tem gastrite e, após avaliação, o medico prescreve-lhe tratamento, 

mas ele o adia para depois da alta de Antonio. 

"Vou tornar os remédios só depois. Agora vou esperar e resolver isso 
daqui. .. Já tenho até a receia, só falta comprm o remkdio ..." (Pai de 
An f Snio, p. 68). 

Durante o período de hospitalização de uma criança, as questões de saúde dos demais 
membros da familia geralmente passam desapercebidas pela equipe. 



"Acho que estou com a garganta incha& ... me ddi muito a garganta ... E m  tosse, 
e.~tá desde sdbado, era sd uma irvitação ... Agem é que estd mais furte. Vou ter que 
ir ao tnkdico, porque a gargapttaparece que e,stú inchada-.. "(Mãe de Lime, p.28). 

Caso os componentes da família tenham a saiide alterada antes da hospi-diza@o da 

crianqa, a tendência é interromper a investigaç50 ou tratamento, correndo o risco do 

agravamento dos sintomas. 

"Fiz exames, PEãO é grave. E s6 o começo de uma glstrite. Eles acharam tipo um 
@ngo no e,~lfimgo. O irafmento é demorado ... Eu até pensei vou começar a 
tomar o meu m é d i o .  Daí eu $co um tempo bom, mas qam& me ataca, 
principalmente de noile, fico ruim e vomito" (Pai de Antriniu, p.45). 

"Há pouco eu tomei um wméd70 para a pressGo .c..) Estou com m a  dor nu meu 
peito, ,jáf& dias, mas hqje estd mais avançada. E que eu sinto uma falta de ar. .. 
c..) Estou tomando remédio, porque eu sinto dor. Aquela der forte, aí eu tomo. 
Dor de cabeça, dor de cabeça.. . horrível ,$. 1 4). A pws.~ão estava alta, 18 por 12. .. 
&. 7.15, . . . Eu fiquei emocionada, e,jli,fiquei com dor e,faira de ar. Eu pensei, vou 
t o m  outro remédio, dai passa. (i7.43) ...g uand~ eu tô com a pressa0 alta 
mesmo.. . ai me & dor de cabeça foplissima, e umas mosquinhm hrancu.~ na minha 
Jiente, rins bichlfihos ... AS vezes tomo remédio para dor de cabeça,.. Leva um 
tempinho, mu,s &,s vezes passa a dor. c..) Ontem f i i  parar na emergêpacia ... Eu taiw 
,~oziwha lá em baixo ... me senti mal, me deu uma toniura, uma dor de cabeça 
horrível. Era apressfio que estava alta"&4ãe de Antônio, p.57). 

“Eis tem que consdtar. E/a fez um monte de exames e tem uma série de exames 
pra.f&er"(Pai de Antônio, p.9). 

' 'Qua~~do vi ele na UTIP, eu$quei doente. Quase baixei hospital ~ambém. Porque 
eu sou uma pessoa muito nervosa% e me deu uma crise ccinvulsii)~. Eles queriam 
me baixar plo hospilaJ também, mas eu não quis ... "@fãe de Léo, p. 3). 

A UTIP representa risco de vida eminente, e este símbolo leva a família ao estresse, 

podendo alterar sua saúde. 

Alimentução - As necessidades de alimentação, higiene e repouso tambem são 

negligenciadas durante este periodo. As refeições são feitas em número, quantidade e 

qualidade inadequadas. 

"Em momenbo a l p m  eu pmei em mim. (p. 16). (..)Se eu podza escovar os dente,, 
ir ao banheiro, tomar dpa, Isso em ferceim, quurto plano. Primeiro tudo linha 
que estar JegcaIpra ele. Se estivesse alguém com ele e eupwles.~e,fhzer um xixi, eu 
fazia* Se não, ezd ficava m mínhaMWãe de Jowas, p. 17). 

I:.. comer eu como, $6. para laão Pcar fraca. Como qualquer coi~ip~laa. (p. 10). 
Comemos xis e @ias ... "mãe de Antdnio, p. 14). 

"Onfem a gente deu u m  figidinha e jantamos na casa do meu cunhado. É que sd 
com lanche, não dá. @. 14) ... uma refeição a gente faz, só que dai outra Psão faz, 



come @ta, verdura.. Geralmente almoça, e de noite come ,JTufa... Outro dia 
janta ... '"ui de Anlôurio, p.31). 

"Quarodo saio daqui, janto na casa do meu irmão e minha cunhada. Meio-día aqui 
eu compro una lanche, um cachorra quenle, um pastel ... algumu coisa. Meu mando 
jmla untes de sair e traz lanche .(...,i Tive que escolher eníw o irale refeição e a 
passagem Escolhi a passagem. Ao menos eu sei que venho"@% de MIrtam, p.6). 

'"Desde que eu baixei ela aqui, fùi comer mesmo, no dia em que eu @i em casa 
(depois de br2s dias) ... As vezes eles trazem pra mim, e às vezes a assistente social 
me sede um vale (p. 10). Me alimentei o n i m  que eu fui em casa e hoje ele me 
h%lzaxe una i'anche, c..) mas nem me db fome"(S/Tãe de Sundra, p. I I). 

"Eu ganhei a vale refeição, para almoçar. O resto do dia eu compro umta coisinha 
ou oufpa'"ãe de Liane, p. 5). 

Higiene - Existe, no 10" andar, um banheiro para os familiares das crianças. O 

hospital empresta toalha de banho, mediante controle. Há, também, a possibilidade do 

albergue. 

"Eu não queria perder nenhum tempo, pois eu queria jicm com e/e. Tanto t que 
para eu tomar banho, nó.. viemos m quam de manhã e eu sbfiri: tomar banho no 
sdbada"(íbfãe de Jonax, p. J v. 
"Um um banheiro lá do fùndo. MeuJilho trouxe roupa pra mim e eu fomo hanho 
/á. "(Mde de ISand~a, p. I Q). 

"Eu POU em cava sd para tomat- um baPrha.. "(Mãe de Antonio, p.11). 

Repouso - Para o repouso dos pais, na UTIP e nas enfemmias existe uma cadeira ao 

lado da cama da criança. A U T P  possui uma sala de espera, com banw de madeira, utilizada 

por alguns familiares para descansarem a noite. Há. também a possibilidade de as mZes 

descansarem, i noite, no albergue. No entanto, a tendência da família é permanecer junto a 

criança, mesmo sem conforto. O repouso será abordado em detalhes, mais adiante. 

b) Ao sentir-se fragirizada 

Mgumas vezes, a criança requer maior controle e tratamento mais intenso, sendo 

necessária sua permanência na UTP. A hospitalizagão de uma criança, por si SQ, gera uma 

série de sentimentos e situaqões que podem desestabiiizar uma família, intensificando-se com 

a interna@o na UTP.  A apresentação deste subtema é feito através das categorias: 

Mara$esfa serabimep1tos; Manfém a esperança; Necessita e recebe ajuda. 



Manifesta sentimentos - Vários sentimentos são vivenciados pela famllia durante este 

processo, e não são isolados e est&ticos, mas movimentos conjuntos e contjnuos em cada 

acontecimento. 

Sente medo - O medo é o sentimento identificado ou verbalizado com maior 

freqüência, caracterizando-se também como pânico, pavor, preocupação, insegurança, 

ansiedade, nervosismo, afliqão, intranquilidade, angiistra, desespero, susto e receio. 

As famílias vivenciam interno medo de perder o filho, frente ao estresse da doença, 

acrescido do significado que tem para elas a UTI e os aparelhos que o filho necessita. 

'A  gente se epavomu. Eu me apavorei ... quando eu cheguei, ele estava com o 
luho ... Pensei um munie de coí,~a. O guri não tem mais i~olta. .. é dr~cil. .. LI d13eil 
escapar, voliar de novo... '"Pai de Antfinio, p.6). 

"A gente fica amsada .. "(Mt7e de António, p. 7). 

''Tristeza, dor.. . Eu fiquei apuvoradu! '" Mde de Mírianm, p. 4). 

"Quaudo eu soube yue ela viria para a UTI, eu me desesperei e pensei que eu não 
ia poder ficar perto da minha @lha" @dãe de Liane, p.9). 

"Eu sempre tive medo de UTI, porque lodo m u d o  dizia que era uma coisa 
horrorosa, que quem ia pru UTJ, era pra morrer. Então eu achava que já nZo 
adiunla~a mais mda. c..) E quando eu vi ele na UTUTI, com todos os apurelhos, eu 
$fiquei doente, quase que eu baixei hoG~piial ~ m b é m ' "  (M6e de I A ,  p.3). 

Algumas famílias não são informadas previamente sobre a necessidade de o filho ir 

para a UTP, e quando chegam ao hospital são surpreendidas com o agravamenta do estado de 

saiíde e sua transferência para a UTIP. O comportamento da família está relacionado ao 

significado de UTI e ao significado da sua ausência como cuidadom, no momento da 

transferência 

'Eut tinha ido em cuba esse dia. E quando eu cheguei de VOE&, ela m a  na UTi. Eu 
pensei um monte de coisa ... eu nunca tinha enimdo numa salu de 7m.. Eu 
,fiquei muito nervosa ... no dia eu ,fiquei desesperada ... Porque uma coisa que eu 
pensava, era que UTI era u m  pessoa só, pião era assim, um do lado do ou m... 
Então choca muito. c..) E ali, cada um tem um problema mais grave que o outro. 
c..) a gente olha e vê o jdhu da gente napele estado, olha pro mfro Jaã~ e vê 
miro ... A gente olha pra um pui, olha prn uma mãe, iú ludo m n &  desesperado, é 
um0 coisa que a gente fica confusa.. " (Mãe de Smdra, p. 7 e 8). 

O medo vivido por todas as famílias manifesta-se quando percebem que a criança não 

está bem, e aumenta i medida que o estado de saúde piora, quando há necessidade de buscar 

recursos profissionais ou quando não são suficientes e a criança é hospitalizada. No hospital, 

o sentimento de medo permeia quase todo o período que a crianp 16 permanece, 
intensificando-se quando há agravamento do seu estado de saúde. A família permanece em 



tensão constante, e o medo está relacionado a. vários fatores, mas o mais intenso relaciona-se a 

possibilidade de morte da criança. 

Os pais de Miriam vivenciam esse sentimento de maneira intensa em drios 

momentos: ao chegar no hospital, na manifestação de sinais de piora, e durante os 

procedimentos de risco. 

"EIQ chegou bem mal mesmo. Posso drzer que ela chegou praticamente ma~la! 
(p.20) c..) Ela deu dois sustos feios em nós. Semma passada ela fez urna parada- ... 
e depois de ter melhorad, começou a ilomilar sanpe7'(Pai de Mírium, p.22). 

"Quando cheguei no hospi fd, o pai dela estava em pânico. c..} Ele tuva todo 
nervoso, porque ela tinha botado sangue pefo nariz. que ela fez esjòrço, tava 
com as plaguetas barxas ... sangrou bmtanie e ele Pcou apavorado ... " Mãe d~ 
Minam, p. 42). 

Também as outras famílias vivenciam de maneira mais ou menos intensa esse sentimento. 

"'Chegando aqui no enaergzncia , ... ele vomitou de wovo, olhou para mim e eu 
quase enlouqueci! Dei ele para o meu mari& e disse: - 'Pelo a m r  de Dms, pega, 
porque ele desmaiou, ele estd mormPide!' Ai ele saiu correndo, n& não sahiamus 
nem onde e m  a enlruda. Ele scaiu de,~esperado ... c..) A( o meu deereecpero foi 
lodo,.." @ãe de Jonas,p.Ii). 

A familia de Jonas vivencia medo intenso, chegando ao desespero, ao chegar a 

emergência do hospital com o filho desmaiado. hlais tarde, jB hospitalizado, o filho apresenta 

sangramento importante e é transferido para a U m .  Novamente o medo envolve a família, 

diante do desconhecido, 

"Ele teve outro sangrameparo, e perdeu .r4 de uma vez mito  smgue, uma perda 
muito grande. Ele deve que fazer frannsfusão de novo e foi para o UTJ. NGo 
sabíamo,~ se aquilo ia parar ou ,se ia conbimar sangrando ... Era m o  angistra 
desde que chegamos e soubemos que ele estava com f i r a  de sangue. Se ele 
sangrou uma vez poderia sangrar novamente'"&íüe de Jonus, p. 7). 

A mãe de Sandra caracteriza susto o medo que sente ao assistir a convulsão da filha e 

ao ser informada da sua transferência para a WTP. 

"Em casa não tinha dado nada. Eu lava irazenclo seguido ela no m&dico pra 
acompnhar. A gerate trouxe ela pra fazer essa consu/fs, e deu uma reaçâo forre 
rnela, m a  convulsão, que deu una susto na gente. c..) E agora deu esse pmbiema 
sério neb, que ela foi para a UTI. Eu (evei um susto, wias graçaax a Deus ela se 
mcuperou"@dãe da San&a, p.6 e 7). 

Acrescenta que o pai da menina reage mal a hospitalização, pois a família nunca 

passou por uma situação semelhante. Fica evidente a necessidade de fugir de uma situação 

limite que acredita não poder resolver. 



"Ele é muito j-aco. Tem noites que não consegue dormir, pensando na guria. Ele 
até jdou bobagem ... Disse que se aplha dele faltasse, ele até ia dar sumiço por um 
fempo"(Mãe de Sandra, p.99). 

A mãe de Liane não verbaliza claramente o medo, mas seu comportamento de sacudir 

a filha para que ela respire, ao vê-la com cianose, demonstm o medo dla morte. 

"hr, outro hospital (I 7 dias) eu não vi melhora nu minha filha. A menina estavu 
cada vez pior. Aí começou a dar UMUS CO~SU.T assim ... começou a $car 
roxiaha ...q uundo ela io mamar, ficava bem ruxinha, que eu linho que .~umdir ela 
para ela voltar'' (kfãe da Lime, p.5). 

A mãe de L w  nomeia angústia e desespero o sentimento de medo de perder seu filho. 

"Eu senti funfa angústia. Anplistia porque a mmeujlho não estava se recuperando, 
ele ,ficou várioos tempos sem chançe de sobreviver. c..) Eu pedra tanto, que se fosse 
para ele ir (morrer), que me leitasse e deixasse ele, ou que eu preferia perder u m  
mão do que perder meu jirho! (p. 15,) Se tem uma coisa que eu anho mais paixão 
mo mundo ,são iwe~~$lhos. ... eu preciso mais deles, do que eles de mim. A única 
coisa que faz eu me manter de pé na vida são eles. O resto nada me interessa. ..:já 
passei tanto trabalho, que se ylão fosse eles eu já teria me jogado emhaixo de um 
cam,  ou coisa assim. E sd o que me Inieres.ra .rüo eles. "(hdâe de L&, p. 18 e 19). 

Embora a família permanep a maior parte do tempo com a criança no hospital, não 

perde o contato com o mundo. O me80 de perder o filho pode ser vivenciado concomitante 

aos medos do seu cotidiano, ou relacionado a situação que ora vivencia. 

Surgem, tambkrn, outros medos: de m a  nova gravidez (Mãe de Liane), de contar sua 

histhria e ser censurada (Mãe de Sandra), que os outros filhos não estejam bem cuidados (Mãe 

de Liane), que apresentem dificuldades na escola (Família de Miriam, Família de Jonas), ou 

que fiquem doentes caso venham visitar a criança no hospital (Mãe de Eéo). Também há o 

medo de serem enganadas pela equipe - oçultação da verdade - e o medo de faIar e questionar 

condutas, gerando possível punição por parte da equipe, caso reclamem de algo (Família de 

AntGnio). 

Sente tristeza e prerlcupa~ílo - O termo preocupação e constante no discurso das 

famílias que demonstram medo e vem acompanhado de outsos que pemeiam a trzljetória no 

hospital, e nem sempre p i e m  ser compreendidos sepaxadamente. 

Abatida, a mãe de Mirim revela que a família está muito biste e preocupada com a 

evolução da saúde da menina, pois ainda corre risco de vida, As osciIações no seu estado de 

saúde também geram oscilaqões nos sentimentos da família. 



"'Me sinto ao mesmo tempo aliviada, porque eu sei que ela pode saír daqui, e ao 
mesmo tempo preoc~pada porque ela aida corre risco de vida. E h  eslava bem, 
mas deu exla cai& nela, esse ,Fangrumendo ... Eu luva mais aliviada e agora já to 
preocupada de novo.. . (Mãe de ~ h a m ,  p.4). 

A preocupação não se restringe a doença e hospitalizaqão do(a) filho(a) mas estende- 

se a um universo maior, em constante interação. Existe a preocupação pelo bem-estar do casal 

em reiaçiio a segurança e ao bem-estar dos outros fiIhos, e os cuidados com a casa. 

Quando os pais compartilham com a criança o processo de hospitalkqão, tentam 

proteger-se mutuamente de um estresse maior para que possam continuar compartilhando 

esta trajetória. Isto pode ser evidenciado pela decisão de dividirem o pesiodo de permanência 

no hospital, evitando a sobrecarga individual, ou a decisão de se ausentarem por curtos 

perlodos, para descansar ou pelo receio de compartilhar alguma informação com o 

companheiro, teoricamente mais frágil. 

"Os rn&dicos falowi mais comigo ... Mw marido é uma pes.roa ... ele é rnuiío@co ... 
nervoso ... Tenho muito medo de contar as coisas pra ele. Como owem, esse 
prablemrr que deu nela ... FUI obriga& a telefbnorpara ele e aipisar, porque senão 
q u d  chegasse agui e visse o estado dela, ia lei?ur um choqu ti.. Ele chegou aqui 
naquele estado ... Chorando ... Apmomdo ... ( ..) tenho medo que eJe caia num 
ho.spjfal também,.. E o que irai ,ser de mim?" (Mde da Míriam, p. 7). 

Quando a ausência do lar se prolonga, a preocupação aumenta em relação a segurança 

flsica e emocional das crianças que estão em casa. 

"Eu chegmu em casa, era uma Irl,~feza de ver... Eupcava triste de der que deixar 
as meninas ...(p. 45). Ele (o marido) me deixou bem triste. Diz que a filha m i s  
velha chora, que a mae abandonou da. Ele afé explica pru elo, ela chora 
desesperada e H& entende .... c..) S&I capaz de PCC~I" doente ... c..) ele é meio 
descuidado ... Deus o Iiv w... ... Porque na ru, tem carro, tenho muito medo dela (a 
fdha do meio)f iqr ,  ela é m i t o  dmadinha. Já caminha por i u h  ... As vezes to aqui 
fechada e preocupada com elas ... Deus o livre de acontecer cilgumcx coisa ... EJmu 
hora ele se descur da... eu me preocupo .... Eie (o pag cuida bem ... Mas ele não lem 
e,Tses cuidadoO~ c o m  a mãe ... " (p. 16, I7 e 26. c..) "E rs,m também é míraha 
preocupaqfio, no-fim de semana eu fiãuj;co aqui descansada. Fico ppeocupada de 
ele beber e querer agredir as crianças ... Daí eu lenho medo que ele venha hehw 
e maltrate as crianças ... Ele quando hebe+fica meio louco da cabeça ... " MÜe de 
Liane, p. 23 e 24). 

Também preocupam-se com a casa fechada durante este periodo. 

'*A casa, são coisas ~írnples ... Não temos mdu mais que os oudro,y, mas o que 
temos deixamos na caso da mãe deia. (..$ O som, a televisão, o vfdeo ... o que 
temos, demamos tudo lá. Se o cam deixa a casa muito feitpo sozinha, fechada, 
sabe como 6, ppe~cebem .... Ai  6 outro problema. .. " (Pais de Anfônio, p. 13). 



A indefinição do diagnóstico e a demora do resultado dos exames somam-se a outros 

fatores desencadeantes do medo: intsanqtiilidade e nervosismo. Sentir-se nervoso perpassa 

vários componentes destas familias, e se evidencia quando a hmilia pxcebe o risco de vida 

"Quando ele (o amigo da familba) disse que u m a  criança, com esses resultados do 
exame de sangue pode entrar em coma, me deu utn n e m o  e comecei a p.ysar 
maln(íi4ãe de Jonas, p. 7). 

'2 indefinição do diagndsfico, ... se tu rem um problema, lu vai segwir o leu 
tratamento, rn~s no causo se não sabe, i muito dr&3ciII E é muita dtJcil tu te manter 
calma sabendo que estão pesquUaIzdo e não vem u resultado'*(Mãe do danas, 
p. 19). 

O fato de ter um filho na UTJP, ser informada ou perceber que seu estado é grave, 

vivenciar bbitos na UTIP, observar o comportamento da equipe julgado inadequado ou a 

ausência de procedimentos que também julga necessários em determinado momento, pode 

gerar ou aumentar o nervosismo da família. 

"É eu expliquei que irno com meu$filho aqui na IlTJ,..eu fava muito vaen~o,ww~ãe 
de Anídnio, p.58). 

"Eu to ali, tem outro pai ali, tá todo mundo cuidando. A gente nota uma cuisinh~. .. 
aí vai, vai ... o cam acaba se armundo. Eu jquei meio atacado dos nervo... c..) 
Tem coisas que não podem acontecer. Ai  nds f h o s  se atacandn dos nervo.. . "(Poi 
de A n f d ~ i o ,  p.35 e 36). 

O sentir-se nervoso pode estar relacionado a sihíqiões vivenciadas pelo seu filho ou 

por outras crianças na UTIP. 

"Quando ela chegou de noite di, e eles estavam coI~~carado sangue nele, ela 
desceu apavorada e eu subi pra falar com o médico" (Pui de AntGnlo, p. 9). 

"Eu tuva dão aervosu que o médico tinha me explic~do e eu não queria me 
copsformur. Eu não conseguia entepsder o que eles eevtavam dizendo" (MGe 
de AndGnio, p. 9). 

Em outro momento, os pais de Antônio dizem estar muito nervosos por assistirem o 

óbito de uma menina na UTIP no dia anterior, e por estarem muito preocupados çom a 

evolução clo filho, pois os médicos ainda não sabem o que ele tem. 

A mãe de Sandra sente-se nervosa por estar na UTIP, pois sua filha não esta bem, e 

percebe o sofrimento de outras mães. 

't.. eu jqecei muito nervosa.... ela jd está num estado p e  pra ela, e n ~ o  m 
procurei me acalmar. .. Mas ao mesmo tempo nZo da para se acalimr, porque a 
gente olha pra um canta, tií aquela mãe desesperada, olha pro ouiro, td a ousra. 



e n t h  volfa FU& de novo... É d$cil a gente Se controlar assim ... " Mãe de Smdm 
p. 8 e 9). 

M u n i f L ~ t d o  imeprança - Os sentimentos vivenciados pela família, com frequência 

colaboram para deteminar seu comportamento, associando-se a outros fatores na trajetoria 

da família e sua histbria de doença. A intranqüilidade pode fizer com que os pais queiram 

permanecer na hospital, para se sentirem mais serenos. 

"Se a gente vai pura cam de noite, nãobfica trarrgfiiln. ... eu durmo uque/e soninho 
e daqui apouco jd me acordo assusfada ... Eu não durmo a noite roda.., Se é pum 
ir pam Ih e não frear franqtiila, a,& conseguir descan,sar+.. Enfâo ,fico aqui" 
(FamZlía do Antonio, p. 13). 

'Alprnas auxiliares são desligadas. A gente tem que$cur aftrls delas, na hora do 
antibióíico ... Entendeu porque & que eu tinha que estar aqui? Não & que eu não 
coprfie ... As raras noites que eu@i para casa, eu &i por cmsa darr menjnas. Mas 
eu não conseguia dormir" (Mae de Jams, p.22). 

A insegurança manifesta. pela familia relaciona-se a dúvida, ao desconhecimento do 

diagnóstico, a falta de informações. 

Tendo dívidas - As famílias verbalizam seus sentimentos ao longo das entrevistas, 

enfatizando a necessidade de maior n h e x o  de informações advindas da equipe, a respeito das 

causas e evolução da doença, possibiIidades de tratamento, necessidade de refazer exames e 

efeitos da medicação. Querem, portanto, desfazer dúvidas e fornecer informações sobre seu 

filho que jdgam importantes. A família sente necessidade de contatos frequentes com a 

equipe médica para sanar dúvidas e sentir-se mais tranquila. 

"O médico dkse que qualquer dúvida era para chamii-ZO. E ontem eu tentei falar 
com ele, ficou de vir e não veio. Eu esfou esperando. Ezr quem comer,Tar com ele, 
porque tenho hasiaprte dúvida. .. " (3dãe de Anidnio, p.64). 

"Nós não conversamos com o neurologwla, aqui. Temos um monte de dúvidu,~, e 
coisas pra dizer prn ele também. E pra perguntar e ele responder. .. pra gente 
mostrar, conversnr... Se o remédio diminuiu, se o remédro aumento zr... Eles fém 
que dizer pra gente, se ele esta melhorando ou eEe eslá piorando ..." @i de 
Antônio, p. 77). 

Anghtia, desespero e dúvidas permeiam o discurso da família de Jonas. 

"O mais e,rPessanbe foi a Indejhição de onde vinha o sangrumento. Era 
uma incbgnítu. Onde sangrota e porquê? A demora da equipe em chegar QO 

diagnóstico ...(p. 8). Foi tudo muito angwtiante, ms pegou de surpresa. N h  
estávamos preparadas. angustiante porque a~ respmtots rabo chegam 
(p. 28) ...p orqere nós: prão sabÍornoLv se ia parar ou continuar o sangrameato. 
Era a minha angrástia desde que entramos aqui e eu fiquei sabendo que ele 
estava com falta de sangue. Se eEe sangrou ecma vez podju sangrar 
nuvmenfe. Então e,ssu em a nossa dhzlda, que aumenirou quando ele teve a 



úitlma trmsfus~o, preparando p m  a cirurgia, e ele fez alergia ao sangue. 
Ai  eu enfrei em desespero, no sentido de anghfía. De cdhar para ele e 
pensar: faz a cirurgia e não acham nada; m-o faz cr cirurgia, sangra. Fa- 
iran.~@~~Go e faz reação. Isso é horrivel. Foram noites e nortes de apt&,~tia. 
(p.11) (...) Eles diziam: Nós podemos fmer hcdo is.w e pião achar nada. E 
nos 080 ,wbíumos com0 nós iamos encarar I,T,TO ... nbs estdvarnos chegando 
ao ponto múrirno do nosso limite. Nós mio sabiamos como n6s iriamos 
superar isso se dissessem: 'Não achanao.r nada'! E voltar aquela rotina, 
sem uma perspec tiva... " (Família de Jonas, p.40). 

Lembrando os exames feitos pelo filho, n mãe de Jonas afirma: 

"Foram noites e noires de angristia. Aqueles exames que efe fez, foram exames 
mins para mim, porque era eu gue$cava com eJe"(Sl.lãe de Jonas, p.1 I). 

A família necessita do contato com a equipe- para conversar, para ser alertada sobre o 

que está por vir, para nãro ser surpreendida pelo desconhecida que gera maior angbtia e 

estresse. 

"'Para os médicos 6 4 0  é fácil. É o dia-u-dia delm(p. .I 7). Mas para Gs.... nmca 
nenhum$/ho nosso teve que baixar hospital. Foi mira novidade.@+38) ... eu mnca 
participei de uma recuperaçfio de cirurgia. É Éerrivel! Foram 48 horas que eu d o  
d m i .  l? aquela ânsia de vômito, aipela  onda h o r r ~ r o ~ ~ ~ ~ ~  a dor. .. Olha, esse 
pwpum seria importante pura a,ftrmiliu. @. 18). Ter alguém que pudesse conversar 
e se envolver m CO.FO. Explicas o que é um sangmmenm, o que é uma c imy+a,  o 
N,Y-operatória Dizer, anfecipm o que vai ser fedo, corno pode ser a rccupe~ação, 
pode ser rúpida, pode ser um processo lento. Para preparar a gente para que 
passamo,r atd dar força p r a  ele. ... no,Y siluar. .. que pude,s,se aarecipr o que 
aconteceria ... N4s não s a b h o s  que ele ia.ffcar até sábado com a scmda. Essas 
coisas.. . . (Fam [lia de Joms, p. 19). 

Sente-se culpada - O sentimento de culpa, com freqoència, pemeia a relação dos pais 

com os filhos e também esiá presente em caso de doença e hospftafização, Os pais, 

principahente a mãe, sentem-se culpados pela doenp do filho. 

"Eu levei um susto, porque agom eu PlaO estou trabalhtrndo, eu estou em casa $6 
para cuidar dela. . . . e deu hso nela.. . " (Mãe de Sandra, p. 7). 

Por vezes, a familia se questiona se não teria tido melhores resultados, caso tivesse 

agido diferente. 

" A  tinim vez que a gente não m u x e  ele aqui ria consulta, Jòi o dia que ele .ficou 
ruinzínho ... o dia que aconteceu lp. 71). A gente não trouxe porque tinha levado 
nu outra doutora, que tinha dado m i , s  um monte de remkdio e disse que ele luva 
com ptteumunia ... Dai fava um dia frio, çhwoso ... Dai eu disse: 'N6s &o vamos 
levar, porque jd 16 com esse problema, e pegar muis frio ... ' Mas se iads tavnse 
trazid~, &/vez d e  jú teria ficado no hospital e agora já cskwia em casa" (Famf/io 
de Anzrinio, p.65). 



Também sente-se culpada ao ausentar-se do hospital. 

'Hqje pra hora que eu sai, tma minha cunhada, mas me deu uma dor de derxar ela 
sozinha ali ... Eu cheguei Ia em baixo e pensei em volihr. .. diz que ela chorou um 
pouco a hora que eu sai.. " (;Pai de Míriam, p. 25). 

Quando há agravamento do estado cllnico na sua ausência, os pais sentem-se 

culpados. Não entendem a doença como um processo em curso, e acreditam que sua presença 

tenha o poder de alterar o processo. 

':..nesse dia que eu f i i l  em casa, aconteceu isso (piora) com a pria, enao a gente 
sO pensa hobagem. Então eu não quero arredar o pé daqui. O médico me faliu, n 
doutora tamb&m: -Vai em casa descamar . MOS eu fieo por aqui, cochilo, cochiJo 
em volta dela, quero esiar por perto dela &íüe de Smdm, p- 10). 

"... eu tinha jicado a nofte toda, e icí pe1a.r dez hora4$ eu fui em w.ra tomar um 
banho, e de.rcan~ur um POUCO. Quando voltei à. tarde, a doutora me di.rse gere ele 
teria que ir para a UTI, porque o cheirinho (oxigBnio) nâo estava adiantando ... Ai 
traaeraria ele para c6 e eu fiquei junto ... No c m ~ o  dia eu @i embora de novo, e 
quando eu portei ele estava com o hrbo (epirubação endotraqueao. R e c h  eles 
tinham colocado ... A douboraJhJou que ele se agitou demais de nozte ... Bendita a 
hora que eu fui embora ... Os dois daas que eu flri embora. o gurí piorou. .. A 
e~fermeiva diz que ele se agitou muito à noite ... de repente eJe estava sentindo a 
minha falfa ... e eu acho que estava mesmo... " Mãe de Antônio, p. 5). 

c..) "Acho que abd da primeira vez, não. Mas da segunda vez ele sentiu a ,fiaIta 
dela'"(~al de Antbnio, p.5). 

Em alguns momentos, a manifestação da equipe pode gerar sentimento de culpa na 

família. 

"O médico olhou e disse: '- E, você,~ deram o rem&dio ermdo pm ela. .. esse aqui 
nfio eslú fazendo efeito e ,j& está prejudicando a estômago dela ... vamos hncar o 
medicame~in ... ' Vontade de levar ela no médico, a genfe linha, mas não tinha 
dinheiro ... " @i de Minam, p. 18) 

A culpa pode estar relacionada também a outros fatores: a diminuição da atenw 

dispensada aos filhos sadios ou à ajuda que recebem de familiares. Por estar envolvido no 

hospital, o pai de Antônio diz ter pouco contato com o filho do casamento anterior, ao ponto 

de não ficar sabendo que ele fez a Primeira Comunhão. 

"Se eu soubesse, afk teria ido, porque C uma coisa importanfe ... Eu tinha 
abrigação de ir" (Pai de An tônio, p. 73). 

Diz, tambkm, que seu pai o substitui no serviço de segurança de uma empresa. 

Necessita da ajuda dele para não perder o emprego, mas reconhece que é um risco para 0 pai. 

~ntescsnaf. r oram aow exames que ele teve quelmer, porque teve que repetir, que 
foram de matar (p.29). (..$ k hof ie l  esse exame para uma criança. .. u tr&~iíu 
intestinal foi péssimo ... das sele e meia a~ três do turde, olha é um ssrplicio, 6 umta 
tortura, porque a criança tem que Bcar em NPO,@.#) ai teire que fizer uma 
limpeza infesrirrai, ai lem que $cm lodo aquele tempo tommdo aquela cui.~a 
horrível, aq~1eIa cola horrorosa .. que horror!@. Z 1) Quando temirnu o exame de 
fpãnsifo ele 'estava um tropinho, e e desesperada, porque elc & meu, rré? J u h  de 
mais" mãe de Jonas, p. 13). 



"Desde y ue AnfaPiio esta aqui, meu pai fira serviço pra mim.. Fui obrigado a Botar 
ele ld. Mas, nE0 é bom pra ele, 6 mais pra pliciuis ... Na verdade estamos lá é pra 
evitar a,~,~alros''(Pai de Aniõni'o, p. 12). 

Sentindo raiva - Por vezes, a familia também pode atribuir a doença do filho a um 

castigo. 

"Sinto raiva porque a gente nunca faz nada de ínaldade pru ninguém e tem que 
passar por uma.faxe dessas aí. c..) a s  vezes a gente pptsa se &fez uma maldade e 
Mo sabe ... de rvpenfe um castigo ... mas não precisava ser um castigo 180 horrível 
desse (mãe chora) " Mãe de Léo, p. 15). 

A mágoa ou raiva é verbalizada tamEm pela família de Antônio em relaqão a primeira 

médica que atendeu o menino, pois apesar de ser uma boa profissional, não encaminhou o 

filho a outros recursos, deu grande quantidade de antibiótico sem sesultado e com 

agravamento posterior do quadro. 

"... o único erro que eu acho, $a hutora foi ela não ler dito que j& não imra na.7 
mãos dela ... que eplcaminhasse para outro Imal. E o Unico sentimepite que eu tenho 
E e.r,ye ai.. . " (Pai de An fôprio, p. 72). 

"Eu tenho uma mágoa com ela, encheu o p~i de antibidtico ... " Fãe de Antenio, 
p. 72). 

O estresse e o nervosismo, por vezes, fazem perder o controle e sentir raiva. 

"...eu fiquei bastante preocupada, porque tive que imistir bastante pam  ele,^ 
qfizmern a ecogrqfia ... A barriga dela começou a inchar, e ela d o  conseguia nem 
respirar direito Ela fava ansiadn ... aí eu ,fiquei louca ... Eu chamei e disse que 
a,ssim não &a ... Eu briguei!" @46e da Mirim, p.44). 

M ~ n I f e ~ ~ t a  afefo e tristeza - Além destes sentimentos, as famílias deixam transparecer 

afeto e tristeza com a situação vivenciada pelo filho hospitalizado e com o comportamento 

manifestado pelos outr~s filhos. 

O pai de Antonio refere que é muito dificil ver um filho nas çondiçiks em que o seu se 

encontra. Sofre com os procedimentos a que submetem o filho, pla  entubação, pelo choro 

contínuo e pela sedação. Lembra que o filho ficou 17 dias entubado, puncionado na cabep e 

nas mãos com frequência ate lhe colocarem um cateter central para receber soro e 

medicaç6es fortes. 

':.. ele esta muito mchcado do soro n o , ~  mãozinhas, na cabecinhu .... Coloca~m 
aquilo (cateter, intracafh) pra n& jerdiur maix dele ... vai fusa por ali ... Aí não 
precisa tcí toda a hor~picandu~.. " (Pai de Antônio, p. 7). 



"Mas tambPm não adianta (ficar sem a medicação), por que ele fica perturbado, 
~ Q I  ele chora, Pca irritado ... 6 demais! Dai, vai ser Puim també m... Hqje, se e/as 
acharem que tem que sedur, fazer o quê? (p.33.j c..) A zínica coisa que me veio na 
cabeça: - 'Tomara que ele não seja enrubado de novo!' Porque aquilo me doeu 
muito " mãe de Antônio, p. 103). 

Os pais de Mirim sofrem ao assistir as punções e por sentirem-se sem perspeçtivas 

para o caso da filha, aguardando os resultados de exames do irmão para possível transplante 

de medula. 

"Mas ele &d é assim. Vão tirar sangue dela, ele ni7o quer ver. Chega a chorar. .. 
Acaba ficando comigo ... " (1Mãe de Miriam, p. 42). 

"'Gostariamos de estar melhor. A Miriam esta sem febre, mas aindn esramos 
esperando o remitedo do exame do i& dela. Estamas sem penpecfiv~s. Não 
nos ddo infõrmç6es, parece desinteressa da equ@e em relação a eln'*(Pcri de 
Miriam, p. 48). 

A família de Jonas diz ser muito sofrido para o filho doente, para os irmãos e os pais o 

processo de hospitalizaçh O filho hospitalizado sofre ao ser submetido a m a  sh-e de 

exames e tratamento; os pais sofrem junto com o filho ao perceberem seu sofrimento. ". ..ei'e fez, além de vdrios exames de sanpe, &m cintilopufias, repeliu três 
ecogr~$us~ tornogra$a, tyan~-intestinal, repeliu a ende~copia, fez endoscopia 
baixa, re&aJ, fez dois tmns-íntestina6. .. B a i ,  f k s  para cirurgia ... ... a cintilografia, 
a fomopfia, foi tudo muilo traBaJhdo. Ele chegava, via aquele moquinário rodo 
e Piao subia o que ia acontecer. E isso foi muito cnmplicudu. Fui bastante difcil 
pasa ele. Porque ... a crncrlografio t uma dquina  enorme e a criança tem que ficar 
40 minutos quielinha sem se mexer e a impressão que lu tem C que irdo te amassar 
como pízza, que vão fazer uma to& de ti. A fomograJIa fui uma coisa bem 
complicada pura ,fiazer, porque ele reagiu ao contraste, e deu bolhas nele e 
mpiwou hop~ure~~''(h/lãe de Jonas, p. I I). 

Além de enfrentar o desconhecido, representado pelos aparelhos e mhquinas, Jonas 

tem que ingerir contraste e ficar Iongos períodos sem alimentação. A mãe sente-se 

desesperada. 

"E de toabs, que eu acho ainda, qwe exigiu uma carga de sacr13cio foi o rruEnsito 
i~rtestip~aJ. Foram dois exames que ele teve que fazer; porque teve que repetir, que 
foram de matar (p.29). c..) é horrbel esse emme para uma crim~a.  .. o fr&nsito 
infestinal foi péssimo ... das sele e meia as pés da tarde, o h  é um suplicio, d uma 
tortura, porque a criança tem que $cor em IVPO,@.r3) ai teve que fazer u m  
limpem intestinal, ai tem que ficar todo aquele tempo tomando aquela coisa 
horrivel, aquela cola horrorosa ... que horror!@. I I )  Quando terminou o exame de 
trhdsito ele estava um irapinho, e ew desespemda, p q w e  ele é meu, n&. Judia de 
mais" Mãe de Somas, p.13). 



A evolução da doença para a cirurgia exige novo preparo, com invasão do corpo: a 

realização de enemas e do ato cirúrgico. A mãe sofre com o filho e sente chegar ao limite de 

sua resistência 

"Na prepuraçdo para a einrrgia, tinha que fiazer uma lav~gem, entGo dkserum: - 
'vamos colocar uma sondinha, vamos ,fazer uma lavagenzinha, isso k rdpido e 
depois vai para cirurgia '... a Irmpeza intestinal para a cirurgra teve que ser muita 
intensa, foi um dos piores momentos, teve que colocar sonda, jazer aqueJa lai?agetn 
horrorosa ... Is.so foi para mim, o pior momento. Eu já C,T~~VLI   enlouquecendo^ 
porque tu& que esfuva acontecendo para mim afio era n o m l  e pura eles 
(p~ofissioprai~j era áudo nomal. Eie o l h a  em pura mim, pedia socorro, era pura 
mirn"(1Mãe de Jonm, p 1 7). 

A cirurgia é um novo desconhecido, envolto na incbgnita do diagnóstico. A familia 

sente-se insegura quanto a evolução e o medo está presente novamente. 

" E  ai n4sJbmus paro a cirurgía ... Depois de tudo, ,foi para a cirupgia. E podiam 
abrir, vasculhar tudo e não achar nada. A angistía de uma mâe nessa hora é 
incalmláveI. Se saraFai= de novo, como $ea e s , ~  rran.~fi~ão.~ Na çiwgiu, o que 
vão encontrar? Será que vão enconfmr?(p9). E o pós-operatório? O que viria 
pelo frenle? ...@ unto NPO essa críança íme que fuzer, qua~ila,~ imagems para 
fazer exames, iwo foram rnornenros de uma angústia, de uma dor inca1cuiáveí.r ... 
m a  an@sliu de que lu tens que etfrentar isso tudo e a gente nunca esiú 
pwpaPada para eiajTenrar. A gente sabe que todos enfrentam, rn a gente nunca 
estd preparada "m de Jonas, p. 9). 

Após a cirurgia, novos sofrimentos para Jonas: transfusão de sangue, punções venosas, 

infusões de soro e trocas de sondas. 

'%)a cinrwa em si, ele n ~ o  lembra muita coisa. que por 24h depois da cirurgia, 
efepficou estútico na cama. Ele lembra do soro no pé, que não podia mexer muito 
os pk,~. A sonda foi um irauma.. ele i~olinu da cirurgia e de cava que fazer 
exame de sangue na W, Q trocar a soda que ele vejo do bloco que não estava 
Bem, Então em um dia ele teve que Irmar 4 sonhs. E aí aquela sonda pemrcrneceu 
al6 sábado. Entfio por isso que foi um trauma. Então ele saiu cda cimpgia, faa que 
jixzer sangue e frocar vúr-ias vezes a sonda"~f ie  de Jonas, p.29). 

Alem do sofrimento por presenciarem as exames e procedimentos, os pais percebem 

quão difiçil e sofrido é também para os outros filhos verem o imão restrito no hospital e 

ausente de casa, ou recebendo soro, sangue e com sondas. Pedem aos pais que tragam o imão 

para casa, mas não pedem para visitá-lo no hospital. 



"Uma vez eu cheguei Ici e era djf;ciI. .. ele tava com soro e sonda. A marta ficou 
com 05 olhos cheios de lágrimas ... Pura aús, era ruim ver ele mírn"(Trmü de 
Jonus, p 2 7-28]. 

'Algumas vezes elas vieram vê-lo, mas muilo assustada~s, porque uma ilez ele 
estava com Soro na mão L' outra, estma mebemdo sangue. Isto deixou elas bem 
assustadas ... wfie de Jonas, p. 12). 

"Fui bastante no hospital. .. Eu prão gostava de ver a minha rrmã ali, daqueire 
, j  eito ... P O U Ç ~ F  vezes ela conversou comigo ... " Prma"o de Miriam, p.558). 

Em ged ,  os irmãos são informados sobre a saúde da criança hospitalizada, e 

participam do processo. Conforme a mãe de Jonas, as irmãs compreendem sua ausência do 

lar, embora sintam sua farta e lhe peçam que traga o irnão para casa. Dividida, a mãe prioriza 

o filho doente e pemmece no hospital. 

O casal opta por não levar as filhas no hospital durante a permanencia de Jonas na 

UTIP, a fim de protegê-las. Por desconhecerem uma ZTTXP, as filhas se assustam ao visitar a 

unidade. 

Alem do intenso envolvimento que a &milia tem com o filho ao longo da 

hospitaliza@o, também interage com as outras crianças e suas famílias que vivenciam 

processo semelhante. Sensibilizam-se com a história de cada uma, e tenta confortá-las, 

"O nosso relacionamento com essas~fumIlios~foí muito l ep l ,  porque a gencejbi em 
vános quaríos ... Então eu sentia muita dor da.r mães e das criarrças. Dei mdta 
força, eetímulo ... A gente vê que tem algumas mães que e , ~ &  são awasrsla.q que 
quando a criança chora, não dúi mais  nekm ... "(Mãe de Jonas, p.20. 

"Como Jíí  é um hospitul escola, a maioria n3o paga nuda, é &do ptuito.  Mas 
quantas pessoas chegam Id e niio 62m acesso? Nüo tem vaga, não tem como jlrzer ... 
As pessoas nos contavam h d$m/&x?e, da luza delar ... A gente@cava assim tão 
se~sibilizada ... Isso é dolomse. É muito d!flcil. E isso mexia muito conosco. Todas 
aquelas pessoas.. . "(Família de Jona,l: p.5 1). 

"EnJPentar o hospital nfio é qualqlrerpessoa que agüenh Estar dentro do hospital 
é angustiante. O que me deixou no início estressah ... ew tinha muita peno de 
algumas cviançm que esiuvam aqui, de ver seu sofi.iimento. (. ..) Ouira coisa que me 
ddi muito e me dtficuI6a relaxar is noile é o choro d0.1 nenês. Euh@ desesperh. 
Me deixa aauilo arrasa&. Jsso é motivo de esiwsse"(Uãe de Jona.~, p.24). 

A fragilidade em que a familia se encontra por vivenciar este processo pode ser 

compreendida pela verbdização de sentimentos, e pelo comportamento. 

O choro é uma manifestação de medo, tristeza ou mim, demonstrada pela família de 

Antônio nas entrevistas. A mãe de Antônio chora ao ser informada pelo médico sobre a 

gravidade do estado de saúde da filho. Em outro momento, a médica examina Antõnio e os 

pais observam. Após o exame, o pai faz algumas perguntas a médica. e,  is respostas, a m5e 



esfrega o peito demonstrando dor, senta em uma cadeira e chora compulsivamente. O pai 

coloca a mãe sobre o ombro dela e chora silenciosamente. Também durante os encontros ou 

entrevistas, por yárias vezes os pais choram ao falar sobre a gravidade do estado de saúde do 

filho. É a manifestação do medo. A mãe diz que o esposo está muito nervoso e chora pela 

piora do filho, tendo dificuldade de falar ,devido a ernoçsio, ao telefonar para o irmão. A mãe 

relata que diante do comportamento de m a  auxiliar de enfermagem, ausenta-se da UTIP para 

chorar, s6 retomando apcis acalmar-se. E a manifestação da raiva. 

Durante um dos contatos com a família de Mirim, compartilho momento de profunda 

tristeza. Enquanto converso com o pai de Mirim, entra no quarto uma médica e informa que 

receberam os resultados dos exames e o irmão de Míriam não poderá ser doador da medula. 

O pai, que conversava de maneira bastante positiva, fica mudo. Em pé, ao lado do berp da 

filha, baixa os olhos e as lágrimas correm pelo seu rosto. Muito triste, e falando pouco, pega 

a filha ao colo, senta-se na cadeira ao Iado da cama, abraça a menina e chora em silêncio. 

Miriam, que até errtão permanece de olhos baixos, olha o rosto do pai, aninha-se em seu colo, 

estende uma das mãos, segura a do pai. Passa seu bracinho em volta do pescoço dele e, 

olhando-o, cornep a chorar em silêncio. O pai alisa lentamente o braqo da menina, com 

movimentos repetidos. Observa-se a manifestação do afeto, medo e tristeza 

A hospitalizaçãa e o risco eminente de vida do Jonas deixa as pais muito 

sensibiIizados. Ao relembrarem a situaçio de maior sofrimento vivenciada, os olhos ficam 

marejados de lágrimas. 

Se~tindo-~~e cayarada - A vontade de estar junto ao filho 6 uma rnanifestaç3o de afeto. 

Mas quando a hospitalização é longa, com permanência constante, a familia cansa, e as noites 

tornam-se intermináveis. 

'As raras noites gere eu fur para casa, Jui por causa das meninus, porque eu ndo 
conseguia dormir, mesmo ele (o marido) esfando aqui. Ele é ele, eu sou eu. Ele, 
quando e.~dÚ com sono, delta e dorme. Eu não d u m  Eu disse para ele: ' - Agora 
a gente vui voltar pum casa, eu quero dois dias para dormir. Podem entrar no 
quarto h jeito que guISem, desde que me deixem domir ' "@?3e de Junus, 
p. 22). 

Na WiP n20 há Iocal adequado para o descanso dos familiares, Em alguns casos, os 

pais permanecem juntos ou revezam-se. Quando a hospitalizaç& na UTIP é prolonga&, o 

cansaço k maior, pois os pais não querem ausentar-se do hospital. No entanto, com o passar 

dos dias, a famllia necessita de reorganizações e redaptações. 



A familia de Antônio, durante o período na UTP, eventualmente vai para casa 

descansar. Na maior parte do tempo, um fica ao lado do filho, enquanto o outro descansa no 

carro, estacionado em frente ao hospital. 

"E~tarno~~ ficando dive to no hospital. De.rcansumos no caro, Iá embaixo. 
Deixamos o carro bem e m e n t e  a eemrgênciu. @. 11) Ontem eu disse pra ele ir em 
cosa descamar um pouco que euflcma. .. Mas ele não quer ir. .. Eu não tenho ,~onu, 
eu não tenho vonfade de dormir. Mas eu vou lá emhaíxo no carro, descamar um 
pouco as coslas. @. 13) .... passar uma noite rrão é.fiícil. A gente sentado ali é que 
vi?, que a noite não passa. As horas não passam.. Ficar vários diar as,rim, de dia e 
de ~raoíte .... Mas mais cansativo é a noite, de dica nem tanto, mais & d noite'' Wa"e 
de Antônio, p 39). 

"É nbs estamas bem, um pouco cansodos. Mas estamos ... sempre andando, 
l ~ ~ a ~ l d o  ...h. 29) ... hoje h noile ela vai d m i r  no cawo. E h j c o  aqui afk uma ceda 
hora e depois vai descansar lá. A gente se Iroca, senão PfãO Cjá. Porque o queJica 
aqui,, tem que$car antenadu"@i de Antonio, p. 74)- 

Os pais de Minam, de Sandra, de Lho e Lime, dependem da sala de espera da UTIP 

para descansarem. 

"Antes eu ficava durante a noite. Mos aí eu rsão luva aguenmndo ... Porque pro meu 
marido, ele como homem, é fácil senlar ou deitar num canto e dormir. .. Eu niro vou 
sentar PIO chao gelado. Mulher não pode n&p E eu lá naò comepia ãomir nem 
um poupinho, descansar. .. Era dific~l, e quando eu chegava em casa, vinha um 
monte de gente para saber natícim dela ... e eu não descansava. Toda hora batia 
a l p i m .  Eu tma que não affuentma na ai,^. Daí ele pegou e disse: - 'Deixa que eu 
,fico 6 noite' E com ele sempre vem a l p k m  que reveza com ele. Então ele 
descama ... Eu estava vindo sozinha ... mãe de Miriam, 17.8). 

':..na UTI, rrb,~ esthamos domrindo ali no banco. Agora, eu tinha arrumado um 
banco, m s  no inicio eu estava dormindo no chão. Sd tinha aquele hanco, cada um 
domia uma hora. duas horas ... Ai, deu surte que mandaram ela pro q u d o  hoje ... 
(p.23) ... Minha esposa esbd supercansada, supeuean.va& inesrno. Tem dias que a 
Miriam não quer que ela vd embora e fica chorando ... mas eu digo pra ela, que 
tem que ir pra descan.w e eu fico aqur. Mas muitas vezes ela não quer deixar. .. 
(Pai de Mfriam, p.36). 

"Eu qumdo lava na UTi, eu d m i a  em cimo dos banco4~ (da sala de e.ypera), e 
acodava to& dolorida, E tinha gente que dormia em baixo dos bancos ... c..) ria 
UTI tem aquela cadeira. E dee~cormmfoPrável, é uma coisa bem cap~sativa. Porque 
quem é que aguenta o dia inteiro sentuh ... ,fica o dia inteiro deseo~fbrtdvel. Mas 
,fazer o que? No outro hospita, era uma poltrona, maís co~forável" Mãe de Léo, 
p. 24). 

"Essa noite eu me estiquei debaixo do banco, porque a outra (mãe de mfra 
criança) estava dormindo em cima. Ontem a assistente social me comentou que 
tem um alberpe ... "(íi4a"e de Sandru, p.1 I). 

Enquanto a criança está na UTIP, os pais podem se ausentar, pois a equipe de 

enfermagem está presente continuamente. Na Unidade de Intemaçâo, quando o quarto é 

individual, há a necessidade da permanência continua de um familiar. A equipe administra os 



cuidados prescritos, atende os chamados dos familiares, mas não permanece no quarto. Se, 

por wn lado, hh maior conforto para a família, por outro, a responsabilidade aumenta. 

Com o passar dos dias, os pais de Antônio sentem necessidade de descansar, e durante 

o penodo que ele está na UTIP, pelo menos por duas vezes, vão juntos para casa descansar. 

Saem a tardinha, telefonam duas vezes para o hospital, e retomam no dia seguinte. 

Depois da alta de Antônio da UTIP, ele permanece ainda, um longo período 

hospitalizado. Por mais cansados que estejam, os pais não podem se ausentar sem deixar 

alguém com Antonio. E, apesar de a família ter mais conforto, quando o quarto é individual, 

com banheiro e cama para o familiar, a responsabilidade redobra. É uma nova etapa na 

trajetdria da família. 

"Depois que viemos para o quarto, çons~guirrios desc~n.rar mais. ... nfio digo 
domir, mos a gente pede se espichar. Não precisa dormir denm do carro''(MGe 
de Aurtdnio, p. 70). 

Com o passar dos dias, os pais demonstram sinais de cansqo, e a mãe os verbaliza 

com maior fieqüência. Não conseguem domir porque a vigília 6 constante. Cansados e 

resignados, surge a necessidade de nova reorgmizaqão. 

"Camada eu estou, mas fazer o quê? A gente ,fica atenta a &do, quurríh vêem dar 
medicação, Eem mamadeira toda a hora ... qualquer çhopiraho dele eu já olho ... 
Porque eu d o  durmo, s6 cochilo. A gente percebe iodo o movimento no quarto.,. 
quem j c a  aqui, não consegue domir. c..$ Hoje eu vou descer pam dormir no 
corro, porque euJquei 2 noites aqui ... Dai, hoje nds combiwamos assim: uma noite 
é minha e um dia dele, depois uma noite dele e um dia meu. Então a gente vai levar 
a.~sim"wãe de Anlonio, p 70). 

Pelo registro no diário de campo, com o passar dos dias o cansaço aumenta, E 

dezembro, e está muito quente. O quarto de Antônio recebe o sol durante a tarde. O calor e 

insuportável. N3o tem luz no hospital e, em conseqüência, não funciona o ar condicionado. 

Entro no quarto junto com o pai de Antônio. A mãe tem um aspecto cansado e parece irritada 

com o marido. Pergunta se ele na recebeu o recado que ela queria descer. Acrescenta que 

teve que pedir para uma enfermeira ficar com o filho, para que pudesse tomar um banho. Diz 

que quer descer, sair um pouco, que não esth mais aguentando ficar trancada no quarto desde 

a manhã, com todo aquele calor. Se sente mal, e precisa sair um pouco. O marido tenta 

acalmá-la. 

Em outro momento, encontro a mãe sozinha no quarto, com Antônio no colo, 

embalando-o, tentando acalma-10. Todo o periodo que lá pemnqo ,  o menino permanece 

irritado, choramingando. A mãe informa que Antonio foi sedado pela manhã para fazer um 

exame. Desta vez, como das outras em que foi sedado, acorda bastante initado e choroso. 



Além disso, está com fome, e falta ainda mais de m a  hora para vir a mamadeira. Oferece um 

pouca de A g m ,  o que o acalma por alguns minutos, mas logo recomeça o choro. Num novo 

contato, a tarde, encontro a mãe de Antônio no corredor da unidade. Diz ter saído um pouco 

do quarto para arejar a cabeça, porque o filho, desde a manhã, chora de fome. 

Da mesma forma, os pais de Minam sentem necessidade de se reorganizarem i 

medida que o processo se desenvolve. Estão em quarto individual, pois a menina está em 

isolamento protetor. 

"...eu geralmente chego aqui h ZOh, air minha esjxsa sai. Até chegar em casa, 
janlar e tomar banho, dd quase meia noite, uma hora, quando ela v m  domrir. .. No 
outro dia ela acorda às 6 horas da mmhâ ... Ela lava ficmdo camada. c..) deu 
sorie que mandaram ela pm quarto ... É melhor, a gente Jica mai.r tranquilo ... 
agora que ela estd no quarto. b.23) c..) Eu esto~~ficando de dia e a mãe estd 
jcando de noite. No quarto, para a mãe rne/hor$car de mire, porque tem uma 
cama para o acompanhan6e e ela tem como descansar. .. Durante o dia jd t mais 
puxado ... tem que dar mais atenção p r a  a Miriam, ela quer muito colo ... Ai canso 
mais. Enfiio eupca duranfe o dia ... (Pai de Minam, p.30). 

"Nds trocamos de novo de hordrio. Ele preferiu trocar. .. Pra mim tmfo JBz, mas 
eu gosto de dormir na minha cama. Ficar aqui de dia é mais pesado. A noite ela 
dome mais, mas eles acordam ela pm tomar a medicação"(, p.41). Me xinto 
cansa&, esgo&h ... eu emagreci rnuifo ... Eu tÔ,fiaca, me sinto@aca ...p e m  muito 
nela, choro muito ... quando ela sair, acho que vou ter que fazer UPFS exumes... irm 
ler que fazer um lruiumenio ... ''@f&e de Miriam, p.42). 

(Depois do dbito). "E eu já a&a can,ada mesmo, porque não linha como 
dormir direito. Dois meses e meio. Foi muito cansativo. N6s não tínhamos como 
nos alimentar direito. Pas,~ava mais a lanche. E mesmo no quarto tinha uma cama 
para  nó^, mas a gente nfio tinha c o m  dormir mesmo, ficava sempre cuidanh 
de/a"@í& de Mtriana, p. 69). 

Leo, ao sair da VTIP, fica numa enfermaria, onde a família tem mais liberdade de 

ausentar-se. Há sempre um funcionário de enfermagem no local. 

"As ~comoda~õe .~  pra fumflia sfio tem'weis. @ando o 1520 e - ~ m a  na IJTIP, eu 
descansma no banco da sala de espera da U I P .  Agora que eu C6 aqui, eu durmo 
no chão, no corredor. Não dá para descan~ar, sd me esticar, porque eu$co muito 
dolori&. Maar mesmo assim, esses dias eu pquei mais dolo~rla ainda, porque eu 
tenho problema glé... Mdher é cheia de coisa, tem utero, tem oiiário ... e eu me 
levantei boríu dali hquelt.  chso. Trouxe um cobertor, e naesmo assim eu peguei 
friagem, c..) ... não VOU dormir no albergue, porque aqui fica mais fúçiI, se eu 
quiser ver ele"(íWãe de Léo, p.24). 

O Familiar-acompanhante tem liberdade de pemãnecer w m  a criança no hospital e é 

informado sobre a importância de sua presença. Mas qud é o significado de familiar- 

acompanhante para a instituição? 

Mantém a esperança - A família necessita manter a esperança de melhora e de cura 
do filho, e a tendência é a de concentrar suas forças nas palavras de esperariqa, nos sinais 



que indicam ou percebe como melhora. Por vezes, ao ser informada de que dgo n50 está 

bem, agarra-se a esperança de que a informação não esti wrreta, ou que ã situação é 

reversível. 
( 4  Todo o médico que eu converso, diz que ele está melhorando ... todos eles, sempre 
que conversamos. E hoje pela munha a doutora disse: '- Ele estú melhoraPFdo ... '" 
. "No raio X deu uma alteraçãozinha. O mddico diz que a iendétwia tl 
retroceder, melhorar. .. " c..) De ontem iF tarde aré à noire, eEe mudou a.~.~zm ... 
como da dpat pro vinho. De uma hora pra outra. Fiquei fão feliz que hc nem 
imagina. c..) Dá até uma surpresa Fiquei oimÊdo ele assim ... o gurí mudou. 
Duma hora pra outra ... diminuíram as medicaça0 ... I.rso ajucla a gente ... p n s a  
bem, o estado que ele veio pra cá e o jeilo que ele está hoje. EJe estd melhorando, 
acho que eie vai engrenar. .. "pais de Anfonio, p.33). 

Os pais de Antonio dizem que, apesar dos exames feitos, não acreditam que a audiçgo 

e a visão tenham sido afetadas, porque percebem que ele responde aos estimulas espacifms. 

"h acho que se eles .fizerem outro exume, deve dar melhor. Eu tenho 8 e 
esermça que nada disso aí vai acontecer. .. " (Pai de Anlônio, p.65). 

Entretanto, há pais que, m alguris momentos, perdem a esperança, mas a recuperam 

com os sinais de melhora. 

"Quando eu cheguei aquí ele jd lava eníubado ..., porque eles não nos &am 
esperança nenhum Porque o aa&dZco fdm pra gente que nós tivesse preparado 
pra Gudo porque iinh dado um broncoespasm, fava com broncopneumonia nos 
pulmão e fava com broprquiolífe. A ele m a  respirando só pelo w,~pirador. 
Também fava com bolsa recebendo sangue, porque ele luva com um pouco de 
anemia. Ele rido me dew esperumça nenhuma. Então, eu achei que não adiimtava 
mais nada"(p.3). c..) Poder ficar junto dele, foi o que me deu mais forp, porque 
ds vezes a gente pensava us,~im n4, não vale mais a pena viver, parque eu já passei 
tanto &ahaIho, que irr vezes a gente pensa que não vale naais a pena vfver'"ire 
de L&, p.5). 

"'Nós acrediihamos que o Jonas ia sair dessa. Enrão eu d i ~ w ,  que coisa grave 
Piao era, porque Jesus trouxe-o até aqui e manteve-o vivo. Com certeza nos vamos 
sair daqui com as mesmas graçaaq com que entrmos" (Mãe de Jonas, p.8). 

A manutenção ou a @a da esperança geralmente relaciona-se A evolução do estado 

clfnico da çrianqa. A familia de Antônio e de Míriam passam por estas oscilagks ao longo da 

hospitalização. 

"Eu fava bem esperançosa. Agora es,Ffou começa~do a jca  r... com a prom que teve 
ontem, de,~moronou um monte ... c.  .) Temos que esperar que ela não sangre mais,.. 

Colocamm piquetas nela, para ver se sobe um pouco as ploquefas deia.. Para 
ver #e &prç?cisa de r~rn~~p!anle  te temo,^ que rezorpara que ela Y F ~ O  , m p e  majs" 
(n/ciTe de Míriam, p.8). 



"Foi a partir do momento que ela começou a me/horur, que a gente teve mais 
esperança. (p.22) Tenho conversado com minha esposa, que remos tmta j2  em 
Deus, e a corrente é tão grande ... que Deus o livre se a Mfriam nfio e.wapar 
dessa ... ai rem que desistir de &do .c..) Tem varias coisas, vdrias promessas que 
Jizeram pra gente ... E eu VOU pagar to&$ Emas promessa, porque graças a Deus 
eu estou vendo, estou sentindo a melhora del~"(;Pai dg Mirim, p.228). 

Ao perceber a melhora, mesmo por um periodo, a família fica mais tranquila. No 

caso da Míriam, a saida da UTI Ihes da novas forças. No entanto, a menina depende de um 

doador de medula para reaIizar um transplante. O imXo é candidato em potencial, faz os 

exames necessários, e a familia aguarda, com esperança, os resultados. 

'"Estamos na torcida, esperando o resultoh ... Disseram qtre pode levar um 
mês, doiil. meses (pra  o Irm.rplapate) ... E a gente tem que esperar papa 
ver. .. "(Pai de Miriam, p.30). 

O pai, ao saber o resultado da incompatibilidade do irmão de Mínam, chora em 

silêncio. A médica diz saber o quanto é dificil receber esta noticia, pois todos t i h  

depositado todas as esperanças nesse exame. O pai diz que é muito difícil aceitar essa noticia, 

e que Arias pessoas da famiIia, amigos, colegas do grupo de escoteiros do irmão, dispõem-se 

a fazer o teste de provaveis doadores. Tenta manter as esperanças, buscar alternativas. Revela 

que chegaram a falar, ele e a esposa, sobre a possibilidade de uma gravidez, se isto salvasse a 

rida da filha. Conhecem uma menina de dez anos, cuja mãe engravidou, mas o nenen só 

poderá se submeter aos exames e transplante depois de um ano. Essa menina ainda tem parte 

da medula funcionando e a Mirim, não. Diz que estão rezando muito, até para t e m  forças, 

pois está muito dificiI. 

"Nd,,r estar no.^ ... a mãe está muito nervosa, porque e,prharnos que desse cerro. 
Nopm, não deu. O que podemos fazer? "pai de Miriam, p. 30). 

Aliviada, animada, tranquila, contente e preocupada, 60 vocábulos que perpassam o 

discurso das famílias. 

':..oniem eu saí amasada claqui, porque ele fava mrrn. @ S I )  .... Hoje estou bem 
conlente. De mtem para cá, ru precisa ver como ele melhornu...'"( Mãe de 
Antõnio, p.52). 

"Quando souhe que eJe iria para a UTIP, eu me assustei, e áisse: Nos-sa ! Pura 
que isso? Emão o médico me di.cse que era pm ele ler uma enfimeira sá para 
ele, com todo equipamento ... nesse sentido, é um lugar maravilho~o, se rem mais 
h.anquili&de. Ai, como veio o pensamento, já joi. Eu .fiquei Sra~gifíla, porque eu 
entendi que o m&dico queria que ele f ;ca .~~~e IegaI.. . (P. 15). c.  .) No dia em que nds 
consepimos saber, na cimrgia, que era s6 aquilo, tirou um peso. Foi uni renascer. 
Eu entendo assim" (hfãe de JOIUXS, p.39). 



"'Quando eu vi que ela estava aqui na UTIP, eu fiquei um pouco mais aliviada, 
porque aqui, eu achei que ela exfava s e d o  melhor tratada do que vio outro 
hospital. Me sinfo ao mesmo tempo affr~íada, porque eu .rei que ela pode sair 
daqui " de Mfriunt, p.41). 

"Eu imaginava a UTI outra coisa, bem difrente. Aí, quando cheguei ali e vi 
aquela pecinha ali, tao bonitinha ... Rem ... Atb a gente f i a  mais animado com a 
ima~em do quarto ... " (p.21) c..) Nós abé$carnns mais h-ay1qÜilo.s depois que elo 
falou. mp~a  que ela teve e.sa melhora a[ que nú,~ começamos a ficar mais 
fmnqiirlo,~.. Ela conversou comigo, começou a brincar com a gente, a se 
alimentar. .. Af, eu jd jquei mais traqiiilo. Ciam que a gente se preocupo um 
monte, porque ... eu jd andava as,rim que não f i w h  caheça p m  na&. Agora que 
nós e s m o s  a nos frqiiilizar mais,.. jbi uma barra bem ,feia" pai de Miriam, 
p.22). 

A medida que a familia conhece a UTIP e compreende sem simbolos e significados, 

a unidade de tratamento intensivo passa a representar um lugar segura para quem está em 

estado grave. 

Necessita e recebe ajuda - Somente as famílias que vivenciam o processo de r isco de 

vida de um filho conhecem a dimensão da experiência. Tão mais difícil e soffido serã, quão 

menor seja a ajuda e o apoio, solicitados ou espontâneos, o que inclui o apoio entre o casal, a 

ajuda de Edmiliares, amigos e colegas, e a da instituição hospitalar e religiosa. 

Apoio entre o casal - Dentro do possivel, pai e mãe assumem juntos o 

acompanhamento da doença do filho. Assim, têm condiçbes de avaliar a necessidade e a 

intensidade de apoio reciproco. O casal pode compartilhar a pemianencia no hospital para que 

nenhum deles se sobrecarregue. O pai de Antônio entra em licença do serviço para 

permanecer com a mãe junto ao filho; o de Míriam pára de trabalhar, dividindo com a mãe 

os turnos no hospital; o de Liane sai do emprego para cuidar das oubas filhas em casa. A mãe 

de .Tonas renuncia ativiúades profissionais e ao curso de especiaIizaç30 para ficar no 

hospital com o filho, enquanto o pai diminui a atividade profissional para acompanhar o filho 

de perto, dar suporte a mãe e is o u W  filhas. As mães de Sandra e Lko recebem menor apoio 

dos companheiros, e dividem-se entre o hospita1 e a casa, enquanto o pai, eventualmente, 

comparece ao hospital. Na fmilia, o papel social da mulher é o de cuidadora e espera-se que 

ela permaneça com o filho, diminuindo ou abandonando sua jornada de trabalho se 

necesshrio. 

O pai de Antônio, aparentemente com maior estmtura emocional que a esposa, é 

solicitado por ela, nos momentos mais difíceis, para conversar com os médicos ao perceba a 

piora no filho. Por duas vezes tenta retomar ao trabalho, mas a esposa solicita que retome ao 

hospital. Segundo a mãe, o fato ocorre nos momentos em que o filho está em pior estado 



clinico. Acrescenta que pode ficar sozinha no hospital, mas prefere que o marido fique com 

ela. 

A mãe de Minam mostra-se mais forte emocionalmente que o esposo e, de certa 

forna, tenta protegê-lo para contar com seu apoio. Ele, por sua vez, sente-se responsável e 

preocupado com a esposa. 

"'Minha espu,Ta até queria que eu fmhalha.~se, coniinms.~e trabalharido, mas eu 
achei que não era c e m ,  porque ela teria que jcar  dra e noite ai... (p. 14). ... Eu ate?' 
queria trabalhar de novo, mas minha .família disse: - 'N&, agom íu não pode 
trabalhar. .. Tu ndo pode deixar a mãe sozrnha, porque iu vai prejudicar ela' "pai 
de Miriam, p. 23). 

"O pi esid muito nervoso, tive que acalmú-10 hoje. Eu não ia agüentar ,sozinha, se 
acontecesse alga com ele. O que seria de mim? " mãe de Miríam, p. 11). 

' 'N~.T ainda somos pe.rsoas bem e.~clareçída.~, e a genfe se apcjia muito um no 
ou tro... "(Pai de Jonas, p.38). 

Nos momentos de maior dificuldade, a presença de algukrn significa ter com quem 

dividir o sofrimento ou poupar alguém do sofrimento. 

Solicita ajuda - Em momentos críticos, ao não conseguirem segurar sozinhos o peso 

da situação, os pais solicitam ajuda aos familiares. 

O pai de AntOnio, ao perceber o desespero da esposa diante do estado em que se 

encontra o filho, pede ao irmão dela para busch-la no hospital. 

"Ontem eu sai awa,rada daqui De.rci e não subi mais, Telefonaram para meu 
irmão, e eles vieram para c&. Depois, jiipru casa deles dormir. Dormir é maneira 
de dizer ... Fui dar uma descansada, tomei um banho e me deiteiHNBe de Anidnio, 
p. 51). 

" Nüo sabia que iam transferir ela pro HCPA, mas quando me di,sseram telefonei 
paro um parentes que tem telefone e carro ..., pedi para ela pegar o c a m  e rrazer 
minha espo.sa ar6 aqui ... Liguei pra minha cunhada e pedi para ela irir junto ... E1a.r 
vieram e trouxeram minhu esposo pra cú"(P~i de Mirjam, p.20). 

Algumas instituições mantém os serviços de Serviço Social, de Psicologia e de 

Psiquiatria, onde, através das equipes da unidade, a família pode buscar ajuda ao sentir 

necessidade desde que saiba de sua existência. A mãe de Antonio, angustiada e deprimida, 

vai ao Serviço Social e solicita ajuda através de nova entrevista. Também procura a medica 

que rotineiramente atende seu filho no ambulatório. 



"Ontem eu desci no ambulaf&rio, e ,filei com a doutora que estava 
cxcompnhavido Antdnio desde que nasceu... Ela me deu tantas palavra de 
conforto ... Fiquei mais aliviada. Coraver,rou um monte comigo. Tinha puciewie para 
ela atender, e ela deixou pra falar comigo. Falou uns 15 minutos comigo. Foi tiso 
bom pra mim ... Tu nem imagina como foi bom.. " (Mãe de Antônio, p.21). 

Sentindo-se cansada, e passado o período mais crítico, a fmilia pede ajuda aos 

familiares mais prbximos para se revezarem no hospital. P e r c e h  que no quarto a 

responsabilidade de estar junto h criança é maior que na U T P  

"No mornenco que ele for para o q uarro, nds vamos pedir pra nosso cunhada, 
uma força. Vai ser 24 horas por dia, sem sair do I& dele. c..) Eles pdemPcar de 
dia: para nOs descansamos um pouco" (Pais de Antonio, p.29). 

Preocupado com o risco de perder o emprego, o pai de Antanio pede ao seu pai que o 

substitua, evitando, assim, perder a vaga. Eventualmente pde ajuda a um colega. 

"Nesse outro serviço, alpkrn tem que ir. NGo dci para dizer que não vai ... Desde 
que Antonio está aqui, meu pai Ijra O SEW~ÇO pra mi na... na terçafeira agora, um 
colega vai Iimr o serviço dele e o meu ... " (Pai de AnlOnio, p. 12). 

Recebe ajuda da ffzmília - Durante o periodo de hospitalização, geralmente a família 

expandida está muito prbxima, apoiando e ajudando de várias formaç. Estas manifestações 

incluem telefonemas para obter notf cias, dar apoio, fazer companhia, visitar, Ievar 

alirnentaç80, oferecer a casa para descansarem, substituir no serviço, revezar-se no hospital, 

fazer orações e promessas. 

':.. eles: esmvam diariamente entrando em copltuto conosco para saber do 
Jonas, das mums e de nós. Foram os professores das mia~rçm, os prarentes, 
os amigos, o pessioal da casa espirita .... Sempre Iigavarn p r a  ,ruher como é 
que estava. Isso ajudu um monte. Da conforao e energia pura quem esta 
muito irzsepro e não sabe qual la concZu~Go que vai ter" (Mãe de Junas; 
p. 12). 

"Quando eu vinha para casa, as pe.r.Poas ligavam, e aft! era me10 
complicado ... E eu até pnsmu: - 'P6, eu HGU aguento mais!' O pessoal 
ligava, queria saber e eu nik queria mais falar. .. MQ.T por outro ludo, 
aquilo era co-rfotunfe. Tinham pessoas que eram so/idÚriaa~. Por rnai,~ 
.~ozinho que ru estivesse no hospital, t i n h  um monte de pe~soa,~ que de uma 
f o m  ou de outra, estavam te ajudundo, rezmdo, fuendo  coisa^ de,~se tipo. 
Isto é a sustearação.. . (Pai de J m s ,  ~ ~ 3 9 9 ) .  

"Tu acho que Deus me deu força, muita forqa. Mas também,  lodo.^ os meu9 
parentes, mem vizi~lkfos, meus amigos, os c o l e s  de trabalho, m colega 
espiritu, &é os clientes da la~icheria onde trabalho, me davam forca. h 
acho q ~ e  fwla ajuda"(Mae de Léo, p. 4). 



Tem cowipanhia - Fazer companhia aos pais durante a hospitalização prolongada é 

muito mais que simples visita. levar conforto, escutar, conversar, t r w r  idéias, tomar 

chimarrão. É estar junto, 6 dividir as experiências, é ajudar para que a familia tenha a 

percepção de que as horas paçsam mais rápidas. 

Porém, nem sempre as pessoas têm disponibilidade para ficar com a família no 

hospital, pois trabalham ou têm outras atividades. Por vezes, é necessário reorganizar a 

prbpria vida para ajudar quem estA no hospital. 

"Quando eles vêm, conver,ramo.r e tomamos chimwão ... (p.51) @mh eles v2m 
de dia ajudo bmfanfe. Ajuda a passar o &mp, pois conversarnus e ionaamoO~ 
çhima~rão .... Hoje, o pai wi descansar e nós,ficamos. Agora meu irmdo e minha 
cunhada v& $ c a ~  aqui com nós, direio. Ele ganhou uma djspema no serviço 
também. Pegm uns cinco dias (Mãe de Antônio, p.52). 

A mãe necessita de companhia para dividir o sofrimento com alguém. Estas pessoas 

não vão melhorar o estado da criança, mas auxiliam a. mãe a não se sentir só. A familia, com 

freqUencia, solicita a companhia de familiares. 

''Corno Antõnio saiu da U m ,  Q meu irmão e minha cunhada viio ficar um pouco 
pra gende poder sair- e descansar ... Pra gente ,ficar mais ~sanq6iío ... Mas eles .têm 
um bebezinho de I ano e 3 meses que ,fia com a mije delu, a sogra do meu 
Irrna~~(p.52-53) ... A noite é mais drJiciII a criança .rente+ Ontem quando minha 
cunhada chegou em casa, ele jd estava dormindo. Se nGu fosse o bebé, poderiam 
$car tamb2rn à noite. @.S6) c..) Quando meu espo.70 começar a fvahulhar, minha 
noãe, meu e minha cunhada me farão compmhra. "(1Mde de Antijnio, p.83). 

"Quando ndfs entramoos ali eu falei pra enfermeira e ela &sse que eu podia trazer 
ouira pessoa pra revezar comigo, p~.irrcipalmente a noite. Sempre vem algdrn que 
reveza comigo. EnbàO dá papa desciansur um pouco ... @. 24). (..I Ontem mesmo, 
quando ela teve aquela pioro, eu liguei pra minha I d ,  ela l iga  pm outra ímã, e 
eras vieram as duas e ,ficaram a tarde aqui comigo e com a Miriam" (Pai de 
Mirim, p.36). 

Embora a mãe, na maioria das vezes, queira permanecer sempre no hosptal com o 

filho doente, muitas vezes não 6 possível. Com frequência, recebe das pessoas mais 

priixirnas da criança a da família e que tenham disponibilidade para revezar-se. 

O pai de Léo, embora separado da família, fica no hospital nos dias de sua folga do 

serviço. 

Recebe visitas - As visitas geralmente sio bem aceitas pela família e pela criança, e 

trazem conforto a todos. 



A frequência das visitas está relacionada ao tempo de hospitdimção da criança, a 

gravidade do seu estado de saiide, a presença ou não de isolamento, ao horário de visitas, ao 

tempo disponiveJ dos familiares e a facilidade de acesso ao hospital. 

Antônio permanece hospitalizado por mais de 40 dias, e recebe visitas quase dikias. O 

pai informa que as visitas aumentam com o tempo de hospitalização, e se diversificam, 

estendendo-se aos familiares mais distantes. 

' 'Quas~ sempre tem alguém ... Não digo fdos o . ~  dias, porque o meu irmão tem o 
serviço dele, a minha Me camtbérn ~rubalha ...(p. 60) Tem vinda os primos dele@& 
m fios. .. . tomar chimarrão, conversar, espairecer. .. (p, 76) As visjia,~ aumentaram 
depois que Antonio ,raiis da UTIP. .. Come~aram a iiirpes,~ons ate mais distantes ... 
É d~ficil ler um dia da semana que nfio f e n h  ninguém ... ,%pre vem, e isto eu 
acho tZ;o hom. .. " (Mãe de AndGnio, p. 78). 

E provável que a UTTP signifique um lugar onde não se faça visitas. Associado a este 

símbolo, o horário restrito de visitas, a dividade profissional, a idade, a distância e a 

disponibilidade dos familiares determina a frequência de visitas. A tia paterna de Ant6nfo 

trabalha das 6h as 20h, com apenas uma folga semanal, quando vem ver o sobrinho. A bisavir 

materna, de 88 anos, avós, tios e primos, vêm visitá-lo. A famiIia materna é mais presente, 

pois a patema mora no interior do Estado, mantendo contatos klefbniços com certa 

frequsncia. O irmão de Antônio não vem vê-lo, mas anteriormente já mantinha apenas 

contatos esporAdicos. 

Antônio recebe visitas em horários variados do dia e da noite, porém, e aos finais de 

semana ocorre maior concentmçSio. 

A mãe de Léo ressalta a importância das visitas, acrescentando que o horário poderia. 

ser ampliado, possibilitando o acesso para quem tem horário resbito. 

"'Eu acho imporranfe que lenha hordrio de visitas. E esse hordrio de  visita,^ 

poderia ser mais ra.zoÚve/, mais ampliado, para as pessoas que rêm ~ontade de 
vir. .. o hord~o  de visitas na C/TI é ruim pras pes.sms que trabalham ... " '(Uãe de 
Ldo, p. 12). 

Em algumas situação, as visitas n50 são recomendadas. É o caso de Miriam. As visitas 

são restritas, pois ela esta irnunodeprimida, necessitando de isolamento protetor. O fato de 

não poder receber visitas e nem sair do quarto pode colaborar para o aumento da tristeza da 

criança. 

Para a familia, a visita éi a possibilidade de novos estímulos para a criança, e 

solidariedade e apoio aos pais. 



".Ela tem recebido visitas, mas não são muitas. Porque tem o risco (está em 
isolamento pmtetor) e todos trabalham também, não têm tempo. Eks vêm mais 
quando ela pede. &arado ela quer ver alguém. c..) ela gosta que vem visita.. Ma.y 
ela jica assim, não dti bola, nada... @36) . .. a gente procura trazer as pessous que 
ela e4ylÚ maís acoshrmada.(p.24) Vem o imâo dela e a madrinha dela"(Pais de 
Mfriam, p. 42). 

'i3 visita Paz confop.io. Eu gosto, porque @/a vê LLY pes.Toas que ela gosta, e eiajco 
melhor depois da vísIta.(..) Ela fica m a i ~  aliviada Depois que a pessoa v ~ i  
embora ela conversa mais comigo. Eu tem se sentido muito sozinha. .. Anfe.r não 
podia receber visitas, porque ela estava com as defesas mais baixas, pelo risco de 
infecção"&íãe de Míriam, p.5 e 9). 

"'As visitas foram muito importante para o Janas ... Em sempre hordrio do meio- 
dia. @m& ele começava encher o saco, começmo a se irritar, vinha u m  visita e 
trazia um brinquedinho para ele. Com aquilo, ujudavu ele $cor mais 24 horas 
legal. As visitas são muíto importanles, mu.s sú parentes. Meus pais, minhas tias e 
prima4r ... mMha cu~huda. E o meu sogro e minha sogm não v i e m  porque eles 
têm oirmta anos e são tão velhinhos. A v6 é muito emofívu e vê o neto com som, 
não ia ser horn.Qx14) c..) Uma lia, innã da rninhu Me, foi rnaravilho,~~. Aparecia 
nas horas que eu estava mais sozinha, trazia um guaraná, uma balinha, um 
brinquedinho para o Jonas. Aqui no hospital tem duas enfermeiras amichs~mas 
no,was, de vez em qzrarado vem aqui .(...I São fora de sirze. O Freí que iodo dia 
rrazia a bênçdo para o Jonas. Todas as pessms que vinham me visitar, foram 
muim imprfanies, parece que a gente tena rnuis braços. (p.26) c..) As minhas 
p ~ m a s  foram rnuiio I& e me d ~ r m  uma assi~lência m~miihosa ,  porque iam no,$ 
momentos em que eu estam sozinha"(Mãe de Jonas, p.47). 

"Teve tanta gente que ndo saberia dizer. .. Teve uma pessoa qwe,fiii o prirne!m que 
nos visitou no hospital .... Ele e a esposa foram lci no hospital, Y I ~ O  era nem hora de 
visira, a, conseguiram entrar, Aquilo nos marcou mito. Muitas parP~oa,~ se 
mani_èsturum.. .. Solidariedade. .. . Elas +foram muíto importantes "(Pai de donasI 
p. 47). 

Recebe apoio nas tarcfa~ cofidi~.uau~s - Além do apoio aos pais no hospital, os 

familiares mais próximos ajudam, providenciando alimentação, cuidando da casa e da roupa, 

dando dinheiro, substituindo o pai no trabalho, cuidando dos outros f lhos. 

"Todos estão ajudando. Eu tenho urna irmã e tmfa  .sobrinha que mopam aqui 
peHo ... Todons os Jim de ,semmas elas i3tn e &O dnheiro pm gente, pura as 
passagem ... porque com o negdcie de eu aiio estar trubalhando, a gente nün tem 
nem calmih em casa. Minha esposa janta na casa da minha cunhada, que mora 
nos findos da nossa. As minhm irmãs dão o diniiefro das passagens e pra gente 
comer alpr?aa coisa. EU$CO na casa de uma outra imã, e almoço Id. O meu filho, 
fica rnaid~ na casa do meu outro irmão. Moram rodos perto. O que mora MF.T longe 
t! essa minha ir& que mora aqui pe~ to  .... " "aí de Mfriam, p.23). 

"Tem tanta gente ajudando.. . Bem d~zer, todos os pareníes a~fâo ajurZand0. .. 
Sempre vem afpérn saber notícias ... (p.9) c..) Meu pai rne ajuda m z t o  ... A minha 
cunh~da tá cuidando da roupa e da casa. A çnsa quase não suja, porque não tem 
quase ninguém. E só &r uma ajeilada e d bem. ikU não como lá, nãO façO 
comi da...@. 44) Meu marido e meu jlhu, JEcaram um tempo na casa da minha 
sopa, mas eu prefiro ,ficar minha ç u s a " ~ f i e  de Miriam, p.52). 



': . .na noite que a gerr te veio para o hospital, meu pai nos acompanhou att! Irf. A 
minha cunhada, irmã do meu marido, daquela mite pra ç6, bem dizer esta 
morando ld em casa, ajudando com m crianças. @.IO) Tem mZCita gente nos 
ajudado, alkm da minha cunhada essa que dorme Iá em casa e meus pais. Meu 
irmão, que fez teda uma ligaqa"~ com a casa espírita de Goiás, um senhor da casa 
espirrto de Goíás. Isso rem deixado eu e o meu marido, muito mais ~raqiia'lus" 
(Mde de Jonus, p.23). 

'"Minha mã, sempre me dá urna mão. Quando eu gap3heI Anthio, também @i pra 
casa dela. c..$ Uns 15 a 20 dias eu vou ficar pia casa dela. (71) ... Minha mãe tem 
levado e lavado a roupa iarnbkm ... "(Mãe de Anlônio, p. 76). 

Os familiares fazem companhia aos pais, trazem alirnentq-50, preparam suas refeições 

ou convidam para as refeições em suas casas ou para que descansem. 

"Ontem a genle deu uma Bgidinha, e jantamos na casa du minha &e. Ela esta 
fazendo cwdo pra mim.@. 13) A minha mãe tem Jeito a comida para nós. A mãe 
sempre vem e traz &ta, leite, um moprfe de coisa pra gennle. E.~famos comendo 
mais@tas ... Eles têm trazido e a gente compra também ... Eles tem nos ajudado. A 
minha &, o meu irmão e a minha mnfaada .,. Eu só tenho esse irmão, somo.s sd os 
dois. @.](i) Os p r e n t e , ~  dele ... Uma fia que teve aqui sábado, lelefopiou dizendo, 
que vai trazer ammhã, almoço pra n&s. Vai trazer maionese e churrasquinho" 
(Mãe de Antônio, p. 75). 

"Eu faço as refeições na casa da minha ir&, onde euqfiçe. E ela i'mbém manda 
lmche pam eu comer aqzdi"pai de Míriam, p. 25). 

"Quundo saio duqui, ,jat~lo pra casa do meu irmão e rninhu cunh~~da"wi7e de 
Míriam, p.6). 

"Consegui dar uma descansada nu casa do meu ir&. Nem fiz na minha 
c u s u " ~ ã e  de A~alõazo, p.51). 

Cuidado dos irmãos - Quando a familia tem mais de um filho, a preocupação redobra 

Enquanto a mãe está no hospital, alguém assume o cuidado dos outros filhos. Os irmãos de 

Leo são cuidados pela avó materna, as irmãs de Jonas, pela av6 e tia, e o irmão de Mnam fica 

com os tios. 

"Minhas ,filhs estão bem. Minha mãe assurniu elas, e nos +fim de semana, leva 
para o sifio da mipiha irmã, otde zem duas primiuihm para brincarem. (p.14) 
Minha cunhoda dome 16 em casa, a dona Dulce que trabalha lá em casa, é muito 
querida com elas e nós 6efefoplamos l d a  hora. O diredor, a vice, e os professores 
da escob que e1a.y eslsluhrn, estavam dlariumenie entrando em contato çonosco, 
com as gurias também. h b s  deram o maior upoia. As tias, nossos amigos, a cosa 
espirm de Id, lodo mundo nos ajudou com as cvianças Mãe de Jona.~, p. 12). 

'I.. a famiJia nos apoiou e nos deu sustentação para que o diu-a-dia áus crianças 
fosse nomal. Então elas não deixaram de fazer o que elas go,ysavam porqsle 
estávamos no hospital. O amor da famblia foi muito importante nessa hora. Isto 
compensou bastante, foi um apoio muito irnporzunre por parte deles"{Pai de Jows, 
p,30). 



"O irmão de Míriam temjcado com meu irmão. Quando eu estou em casa, ele 
frca comigo. A noite ele também fica em casa. Durante o ddia ele .fica com o tio 
dele q ~ e  mmoraprtinho, no mesmo tewer%o"@dle de Mirium, p.41). 

Quando os familiares não podem assumir o cuidado dos outros filhos, com frequência 

algum. vizinho se prontifica a auxiliar ou assume-o por completo. E o que ocorre com as 

irmãs de Lime. A mãe permanece continuamente no hospital, e o pai deixa o emprego para 

cuidar das outras; duas filhas. Quando o pai vem ao hospital, deixa as crianças na casa de 

vizinhas. 

"Ontem meu marido veio aqui, veio s6 ele. Deixou as criaraças com as 
vzzinha. (p, 16,. As vrzinhas vdo lá, de vez em quando, ajsrdar com a.y crianças,.. mas 
e1a.r cambém têm as crianças delas ... &~.20) ... Quando eu trabalhava, pagava uma 
velhinha pra cuidar da rnenim do meio. Ai eu convidei ela pra ha fizar a menina. .. 
Dai, agora, efa tem ajudado a cuidar ela"(M5e de Liame, p. 44). 

Portanto, a senhora que cuida da filha é o outro significarite, a quem a mãe convida 

para batizá-la. O valor simbólico do batizar, é permitido a quem é solidhrio. 

"Tem várias pessoas me ajuhrado. A minha mãe, cuidado das minhas criamças 
em casa. O meu marido, quando vem pra cd q j u h  em dinheiro. Minha irmã que 
jca aqui com rneu$Jho, e meu cunhado, noivo dela, que vem pra cá com era, e traz 
comida pru ela. Eu acho, que em todos os sentidos, em dinheiro, ele adora muíto o 
meu ,prizinho.(p.ZI) ... E as pessoas de furo que ajudam a minha mlie... agora com 
esse negócio de falta de dimheiro, às vezes abE falta leite ou coisa precida ... Aí as 
pessoas da igreja vem e dmzem leite, alguma comida pra gente ... " (Mãe de U o ,  
p. 22). 

Recebe ajuda no &abalho - Alem das ajudas comumente oferecidas e prestadas pelos 

familiares, observam-se as menos comuns, como substituir o pai no emprego ou dar dinheiro. 

Além dos familiares, os clientes também se sensibilizam e aguardam o retorno da família as 

atividades profissionais. 

"Meu paí está aposentado e acostumado a trabalhar. .. Ele sempre rrabalhou. Deu 
sorte que agora ele estava parado. Ele e,~dá Id cjrreto, tirando o serviço por mim ... 
ele fá-fazendo esse favor pra mim. .. e eu não estou pagado ele agora. Eu preciso 
do dinheiro ... Eratão ele esfá lá e depois eu vou paganíh ele, aos poucos "(Fui de 
Anlonfo, p. 73). 

"É Incável como f d u s  os clientes foram compreen~iveis com minha au.~tncia. 
Podiam ter contadado com outro pmflssionaI, ma7 estão aguadan& o meu 
refomo"(1Mde de Jonas, p. 16). 

Recebe ajuda wzateríul (dinheiro) - Quando a doença piora a situação ewn6mica da 

família, ao ponto de interferir no tratamento e bem-estar da criança, os familiares e até 

pessoas desconhecidas, sensibilizadas com o drama, ajudam. 



'cQuara$ofoipra trazer ela pm hospital, eu recebia por dia e fazía dois dius que eu 
nfio rrnbalhai~a, e estava sem dinheiro. Ai ele (um JhmiltarJ, disse que dnva um 
jeito, $uva dinheiro pra gente levar ela pro ho,~piial.(p. 17) ... eu comprava os 
remédios mas sem diohsiro ... tinha que pedir para um e pura outro ... o Ammil, foi 
R? 20,00. Atk que uma senhora disse pra nós, que trabalhava n u m $ m a  que na 
famdcja h a m  medicamento. Era $6 dar o nome dela, ela daua um cmtão ... 
Minha esposa $31 lá com o cartão e comeguiu dois vidros por R$ 12,00. Saiu mais 
barato, mws ndo deu certo ... Troçou por OUJTO medicamendo, e nâu fava dando 
certo tatnbdm ... Foi quando a gente Jeveu ela para o hospital. (. ..) Ai ncis passamos 
nu casa da minha cunhada, e ela disse que tinha passagem de üvlíbus de Canoas, 
nos deu e nós levamos ela Iá.(p. 18) ..A minha família e,std me ajudmdo muito, 
porque eles estfio sabendo que eu não posso mbalhar p causa da Mírium. Eles 
eslão me ajudando no que eles podem. Eles me ajerdom com pPsagem, quando eu 
não tenho ... Eles dizem: r.. a gerate te ajuda, porque estamos vendo que tu não tá 
t~-abaJhado não é por não querer. .. Agora tu precisa 3car no hospital Vamos 
ver o que podemos fazer. "(Pai de Míriom, p.22 e 23). 

"A família ajuda, tanto os  irmão.^ dele quanto os meus, o fio dele, o meu pai, que 
mora copiosccr... ele drabaíhu e ajuda com dinheiro. Cado um da um pouco ... Isso 
ai eJes ajudam, Eles estão ajudando. Quanto a irno eu estou &ortqüila. Sempre vem 
um e traz um dinheiro.. . "(A4ãe de Miriam, p. 5 e 41). 

Iptteruge com  outra^ fami/ias - Durante a longa hospitalização dos filhos, as familias 

relacionam-se w m  outras, em maior ou menor intensidade. Visitam-se nas enfermarias, 

conversam nos corredores, salas de visita e recreação, e fazem contatos telef"onicos após a alta 

hospitalar. 

Durante as observaqões realizadas no hospital, vejo a m5e de AntOnio visitando a de 

Leo em seu quarto; outras vezes, a mZie de Mo visitando a m3e de Míriam no isolamento. 

Durante uma das entrevistas com os pais de Antônio, eles recebem telefonemas de duas 

famílias que tiveram seus filhos hospitalizados, com os quais fizeram amizade e receberam 

conforto. Estas famílias têm ligado para obter noticias, dar apoio e conforta. 

A experiência vivida pelas famílias podem proporcionar o aprendizado e o 

amadurecimento, possibilitando a ajuda mútua entre elas. Perceber que a outra familia 

também sofre, possibilita o olhar em volta e a ajuda ao próximo. Tornam-se uma grande 

"Tudo isso ajuda para gente ser mais carinhosa com os.filhu.~ dentro de cosa, mais 
ate~iciusa. E larnbém pra ser mais atenciosa COM as outras mdes, parque varias jd 
sofre~arn muito. Ati  uma quis se jogar pela janela, e só n30 conseguiu porque eu 
estava junto. Eu abracei ela forte, eu pedi pra ela pensar em Deus, que a Jilhinha 
dela ia$car contente com ela se eiu$~~a.s~~e mais tranquila. Até as Doutoras me 
e/ogiaram muito por causa disso né, que eu estava sendo forte e luva dando até 
pra segurar a barra das outras pessoas. Mas, eu estava sendo farte por fora, por 
denrro lava tudo machucado" Ma"e de Léo, p53. 



A m2íe de Liane, apbs passar vhios dias no hospital sem ir em casa ver as filhas, 

através da interferência das enfermeiras da UTIP wnsegue carona com os pais de outra 

criança da UTIP que moram na mesma cidade. 

Percebe que esta só - Embora a maioria das famílias receba ajuda de seus familiares, 

há outras que estão sozinhas, ou recebem pouca ajuda, contando apenas com seus prbprios 

recursos. 

A família de Liane, diferente da familia de Míriam, além de ter problemas financeiros, 

não conta com a ajuda de familiares. A maior parte deles, tanto do pai quanto da rnfie, são do 

interior do Estado. E os poucos que moram na mesma cidade - tia materna e um tio paterno - 

por se desentenderem, vivem o esfriamento das relações afetivas e, conseqüentemente, o 

afastamento. 

"Até agora não tive contato com minha fmilia,.. Ningudin sabe que ela esfd 
h ~ ~ p i t d ~ z a d a .  Não tem como avisar. Eu não tenho o número dçl rádio cidade 
deles nem o ntimero de telefone. Até queria falar com eles ... Eu acho que a minha 
irmrã mais velha, que k solfeira e não estú ~rabalhrado, ou meu pai poderiam vir .... 
Só que não fenho como fazer contato ...@ <8)(..,) Tinha o endereço, e eu escrevi 
para minha irmã. .. . 56 que ela se mudou de /d e a curta voltou. .. Tem uma i& 
que mova rat mas com ela não dá para contar ... Está muito ufatada da gente'" 
(;ni?'lfe de Lime, p. I I). 

Quando não há interação familiar anterior a doença, o isoIamento familiar tende a 

permanecer durante e apbs a doenqa. 

A mãe de Sandra, aIém de possuir poucas condições financeiras, também recebe pouca 

ajuda. Um tio materno, com quem tem miar contato, não tem disponibilidade, pois cuida da 

avó materna. A filha mais velha, casada, tem dois filhos pequenos. A outra filha, 

eventualmente tem disponibilidade. Além disso, a familia de Sandra por mudar de residência 

recentemente, tem pouco contato com vizinhos. 

"Eu nãO tenho nenhum parente, aqui por perto que pode me dar uma mão... eu 
morava perto minha mde, mas ela coitada, agora Iá numa cadeira de rodas. &' 
diabt'fica e deu um derrame, afetando o Iado direita e a fala.@..l2$ Quem cutdo 
dela é meu irmão, que mura com ela. Meus outros imGo,s quando podem, vão lá e 
qjudapn ele. A tiviica que não pode ajudar muito sou eu, mas sempre que sobra um 
tempinho, vou Ih e ujuda. Então não dá pra contar com eles pra me ajuhr, e 
porque eles moram longe tamh&m l'p.12) c..) Ali onde esfou momndo agora, não 
conheço nada. Agora é que eu tú pegando amizade, porque a minha gente mesmo, 
moram perío da minha mãe .... A mrnha filha mais velha me ajudava hastmte, 
quando nbx morava lá. Ela fava sempre lá em casa, me ajudava com 0,s criapsça,~, 
com a casa, às vezes lmma a roupa pra mim ... ela me ajudma e eu aiudma ela. 
Agora, nós não nos visiiamos muito, porque ficou mito distante ... c..) o dia que eu 
sai daqur do hospital depois de rrês dias sem ir pra casa, meu Deus ... ~ i n h  
ancmulaprdo lunla roupa, com essa chuva toda.. . 6.) A minha outm$lha foi um dia 



lavar roupa para mim e-ficou &as vezes aqui PIO hospital,...@. J8) meu marido tem 
os biscates dele, ele 6em que trabalhar pra gente poder comer, pra trazer as coisas 
pm dentro de casaU&+ãe de Sundra, p. I4). 

A hospitalização de Sandra e a necessidade de ajuda manifestada peIa sua mãe, gera a 

redistribuição dos papéis sociais dentro da família. Ao mesmo tempo que a mãe demonstra 

estar descontente pelo fato de o filho não estar trabalhando, reconhece que necessita de sua 

ajuda em casa e para cuidar das imiãs pequenas. 

"Quem tá cuidando da casa é o p r i  que tá mais em casa. O padrasto dele sai para 
' uma ~ m b a l h  e e le jca  em camra, limpa a caso, cuida dos manos dele e tudo. Ele i 

moça em casa. Pelo menos para alguma coisa ele se presta ... Quando meu marih 
chega de noite em casa, faz a comida, aprolata a v ianh  dele e deixa a comida 
pronta para efes comerem no oufpo dia. Aí o pi só esquenta.. Ele sO nao luva as 
roupas e PtãO ali banho nas crianças. A @ria que ew tenho, braba/ha de faxip~a, m m  
ela vai lá dar uma mão pra ele, &s vezes... cJli banho neles, deixu eles 
ammadinho.r, luva roupa ... "(Afãe de Sawdra, p. 13 e 14). 

Sente falfa de apoio s orientaçüo - Mesmo que a família receba ajuda e apoio dos 

familiares, sente necessidade de palavras ou manifestações dos que não o fazem. Dependendo 

da fragilidade em que se encontra, pode sentir-se magoada com a ausência de amigos ou 

familiares. A medida que o tempo passa, ao elaborar e verbalizar esta magoa, frequentemente 

conseguem percekr e compreender que cada pessoa reage a sua maneira a deteminadas 

situaqões. Existem pessoas que não conseguem chegar perta do hospital, por experiências 

anteriores ou. por desconhecimento e, wnsequentemente, sentem medo. 

" ...q u a d o  hr estd et@ntando um problema desse tipo, as pessoas que cu mais 
quer que estejam junto de li são as que não vem. ... O parente m i . r  p-dximo meu, 
as pessoas mais intirnas podiam ter vindo passar uma tarde comrgo e não vieram. 
(.. .$ As vezes, essas pessoas te ujudam de nutras muneiras, fazendo outras coisas, 
rezado, cuicihndo dos leus outros filhos ... Mas ... tu queria que elas eslivessem 
aqui, perto de ti, e elas não podem estar. c..) mas isso eu sei hoje, ...q ue não se 
deve nunca esperar eu cobmr de alguém a falta de carinho ou de atenção ... Mas 
cada um ajuda em seu grau de entendimeniow&fGe de Jomr, p.24,. 

A interação ocorre com aqueles que compreendem o significado da doença. 

Independente do apoio recebido, a família também sente necessidade do apoio das pessoas do 

hospital, necessidade de conversar, trocar infomções não necessariamente com run técnico, 

mas com alguém que a escute. Portanto, a interação equiplfamilia deve ser constante, 

"Sentimos .falta de alguém lá no hospital, dando anformaçB es... Isto nbs n8o 
tivemos ... Nossa farníjfa se manteve muito mais cautelosa, com uma certa 
tranquilidade, porque teve essa infomaçâo diúria de um ddico, amigo mw, de 
fora do hospital.. Eu conversava quase diariamente com ele, a qualquer 
hom. (p.42) Acho que isso t importante ... A senhora nem imagina como era bom a 
gente sazr do hospital e fohr com as pe.Tsoas amigas, para nos apoiarem. Porque 



lá, no hospital, não tinha ninguém para apoiar. Não linha ninguém. Era sú entre 
nos e nds estávamos cansados. .. eu acho que quem esta dentro de um hospital 
precisa de um referencial, um ponto de apoio, alguém que de diz: 'Olha, nós vamos 
fàzer isso: Precisa ter!Íp.43) c..) Nds querfumos que chega,~~~e a l p d m  Id e 
dissesse alg~tna coisa. Tanto é que, pam nós, o Capelão foi uma pessoa muito 
irnportmre para nós. A fé o Joms, no jml pedia Q b2nção .... Era UM pessoa que 
não entendia nuda de saude, mas d m  apoio ... Enrão isso são pontos de apoio e a 
gente se sente mais ir vopn tade de dizer a,y coisas pura eles " '(Pa I de Jonas, p. 45). 

Na maioria das vezes, a hospitalização de um filho é algo novo e desconhecido para a 

família, o que justifica a necessidade que sente de informações e orientações sobre seu filho e 

sobre as normas e rotinas da instituição. E importante que a família não fique com dúvidas, e 

busque as informações quando n80 lhe são dadas espontaneamente. 

"Sempre que tenho dúvidas, eu pergunto. Sempre que eles vêm aqui, eu 
pergunto...@ 10) ... sohre o fpan.~pla~rie~ não saiu a resulbah ainda. Nós estávamos 
conversando com o médico ontem, e ele disse que ia ver, que ia falar pam ver se jd 
linha saido. .. Mas agora marda de naddico ... (p.24) ... Eu pergunto, mas desde a eco, 
o raio X, nada ainda eu sei... Quundo eu quero saaber a l p a  coi,ra lenho que ir 
atpds, seraão raso ,fico sabendo. (..) Eu até pensei que ele ia vir aqui de novo, mas 
não veio. ... eu quero saber hado"@4Ge de Míriam, p.45). 

Quando os pais não são orientados com frequência, a insegurança e a ansiedade 

aumentam, e eles e passam a queixar-se da equipe. A mãe de Mirim queixa-se que a equipe 

medica j& trocou duas vezes desde que ela saiu da UTIP. Falou com o medico-chefe e não 

resolveu. Continua sem saber se a medicação que estão dando para estimular a medula esth 

funcionando, desconhece o resultado do raio X para saber a locaiização do cateter, retiram 

sangue de Mirim frequentemente e não explicam o motivo. 

A falta de informações sobre nomas e rotinas da unidade pode interferir no cuidado 

prestado pela família B criança, conforme aparece na fala do pai de Mirim, depois de 

mais de 30 dias em isolamento. 

'I .. ela pede muito para ver as prnmas dela .... mas eu acho que eles não deixam 
entrar. ... raa qwintaf eira, urna dessas primas esteve Id embaixo e não deixaram 
ela subir. .. será que eles deixam? Eatão eu vou ver isso, porque ela pede muito 
por elas. ... ela esid assim tão quietinha e tão sozinha ..."@i de MirimI p.33). 

A mãe de Lime sente-se magoada pela falta de apoio da Unica irmã que mora perto da 

sua casa. 

"Soms 10 jmãos, todos moram longe. Tem sú uma a( m s  com ela rigo & pum 
confar. .. E,~iá mi to  afatsda $a gente. Fiquei 17 dias no outro hospital, e ela 
nunca foi lá ver ~6.9 ... Agora, ela sabe que estanaos aqui ... Segunda-feira quando 
nds internamos no hospital, meu marido procurou ela ... meu marido avisou ... Mos 
ela se afQstou de nós e piem fá ... nunca nos promrotd, nã0 lentos saber da 
meraino*'~ae de Lime, p. J I ) .  



Recebe ajuda da i~istttuzção - Visando a melhor secuperação da crianp hospitalizada, 

a instituição estimula a permanência dos pais durante o período de hospitaliqão. Com a 

presença deles, algumas necessidades são identificadas e, gradativamente, a instituição 

implanta alguns serviços para ajudar estas famílias. Assim, o HCPA dispõe do Serviço 

Social, de Psiquiatria e de Psicologia para atender as familias mediante encaminhamento 

realizado pelas equipes das unidades. O SeMqo Social fornece vale-transporte ou vale- 

refeição e encaminha as mães para o albergue3 do hospital. Uma das enfermeiras faz reunifies 

semanais com os pais. 

No prontuário de Antônio h& registro de acompanhamento pelo Setviqo Social com 

inicio em 14/10 e a liberação de vale-refeição diario para a mãe. 

"Eu comepi almoço. Um vale, de s e p &  a sexra Vou toda o dia Já pra pegar o 
vale. Tem lambkm lugar pra ficar... o ar'bergue. Elu disse para eu ficar. Mas eu 
podia ficar e ele@ esposo) nãlo. Então a gente$ca pio carm ... Talvez depoi.~ que 
ele conaeçm a írabalha~; eu posso j ficar... Dá para descamar, fazer comida, tomar 
banho, lavm roupa ... " Mãe de Antônio, p.22). 

A mãe de Léo também é encaminhada ao Serviço Social e ganha as passagens, pois c5 

necessário optar entre vale-transporte ou vale-refeição. 

"... me encaminhurom ao Seiviço Social e eu ganhei a~ passagens* Ficava a meu 
crítkrio a escolha .c..) Dias comia, dias não comia nada b.6). Eu acho que a 
as,rislenfe social poderiu dar ao menos um vale-almoço e um vale-fran.~porfe para 
os pais, pai e mãe. Mas e/+?$ dão 3 vales-transporte por semana e $6 para a mãe. E 
as refeiçfies é 5 vezes por semana, de segunda à sexta. Pra melhorar, acho que isso 
tinha que mudar. c..) O albergue? Não, eu nunca-Jiri no albergue, não sei como 
firaciona. c..) Urna psiçhloga ji~lou comigo. ... Às vezes ajudo, &s vezes não ajuda 
muito. Às vezes elas fazem pergfsntas demais, que nao rem nada a ver" (3fâe de 
Léo, p.22 e 23). 

Os pais de Minam também optam pelas passagensl. O vale-transporte representa a 

garantia de poder estar junto ao filho. 

"Tive que escolher entre o almoço e a passagem. E,~colhi a passogern. A,~szm, ao 
menos eu sei que venho @. 6). Aqui, nOs ganhumos passagem pra um só. Mas, jd 
quebra um baita galho ... (p. 31). Esfamo,~ u~ando as pus.ragen.T que conseguimos no 
hospital" (Famnia de Miriam, . p.44). 

Miriam, em isolamento desde a chegada ao hospital, esttii muito triste e pede sempre 

para ir para a casa. Diminui o diálogo, inclusive com os pais, e t encaminhada para a 

psicologia para acompanhamento. 

Recentemente foi criado um albergue destinado a acomodar as mães das crianças hospitalizadas que moram 
longe da Instituiçiio. 



"A ppsicbloga veio sexta-feira e hoje para tentar conversar com a Miriam. E h  
jii estava querendo e n m  em depressão ... Mas é meio diflcil conversar com 
ela ... A moça veio ai, hoje, tentar conversar e não conseguiu nada ain h..." 
(Pai de Mfriam, p.32). 

A mãe de Sandra recebe vale-transporte ou refeiçso, conforme sua necessidade. 

'c.. às vezes a assistente social me cede um vale-refiíção. Quando eu vou em cma 
numa corrídlp~hu, ela me dá o vale-transporte, e ai não tem o da comida. É um ou 
outro (p.10). ... ontem, a ussisJent@ social me cornenlou que &na um alherpe aqui, 
s6 pam as mdes ... vou ver isso amanhiT"@Iãe de S0ndr.a. p. I ] ) .  

A rnk de Lime e encaminhada ao Serviço Social em 1 811 1. A partir de então, passa a 

receber vale-refeição e 6 encaminhada ao albergue. 

"Ew ganhei o vafe-rejèição para almoçar. E devo ir no albergue hqje" (Mãe de 
Liam, pd). 

Observa-se que a ajuda com vale-transporte ou de refeição é quase uma constante para 

estas famílias. Apenas a família de Jonas, diferenciada economicamente, não recebe o vale- 

refeição. Já, a família de Antônio, mesmo referindo dificuldades econômicas e recebendo 

vale-refeição, não os utiliza. Os pais também dizem ter necessidade de conversar, mas quando 

têm oportunidade não o fazem. 

"E esses trcker $6 vaJem para esta sernum, dai a gente perdeu ... Temos que ir 
buscar os novos, da semana que vem. Pra mim eles dão os vales e pra ele dão 
desconlo nu almoço. CWIQ R$1,50 reais. (J.31) . . . mas a gente só foi saber dos 
ticket depois de uma semana. (. .)e nao fomos almoçar nenhuma vez ai, ainda 
h.55). (..) hrã, chegamos a participw das reuníõee~ com 0,s p s  nu 1JTiP porque 
não no3 lemb  ramo,^. . . (Pais de Antdnio, p. 70). 

Recebe ajuda espiritual - A busca da ajuda espiritual esth presente no processo de 

hospitdização da maioria destas famílias. Ocorre independente de religigo ou credo e 

diferencia-se na forma, intensidade e momento de início. Esta busca de ajuda e a ajuda 

recebida passa por orações individuais, correntes de orações, promessas e consultas 

espirituais. 

Algumas famílias mobilizam-se com orações desde o momento que percebem que 

algo não está bem; outras o fazem após o aumento da gravidade. 

"Somos católicos, mas nem deu fepngo ainda de pmcum alguma ajuckr, nesta 
p r i e  religiosa. Nós fizemos assim, nós rezamos, cada um reza como sempre foz.. 
(P. 16) c..) Aquefe dia, que os m6dico.s nos chamaram a doutora disse que tudo o 
que tinha para serfeilo, foi feilo ... Ela disse: 'Vão /& embaixo capela e rezem, 
façam pmmessa, acendam velas. façam o que acharem melhor. .." 'fie de 
Antfinrn, p. 75). 



"NOSSOS parentes estão remndo ... Tenho dois colegas que tenho confiança e estão 
rezando por naeujlho ... Todos esrão aju dando... a mãe dela, esse meu cunhado ... 
a minha fia, e,rses dois  colega.^ meus ... c..) lem um monte deles ... c..) eles tem fcIlo 
oroçees, promessas ... SO que a gente não pergunta, nem quer saber aguru. 56 
depois ... Promessa não se fila.. c..) Jd aconteceu de ter promessa pra ele 
cumpri r.... A minha sogra fez uma promes,ya pra não cortar o cabelo dele afd os 7 
anos... Ela *fez quando ele nasceu, porque nasceu prematuro ... " (Pai de AntOnio, 
p. 74). 

A mãe de Mirim diz ser católica, mas não pratica; o pai diz não ter religião, mas 

acredita em Deus. Neste momento de doença da filha, sentem a necessidade de rezar e pedir a 

Deus pela recuperação da saUde dela. Reconhecem o valor das orações dos amigos, parentes, 

e das pessoas que não conhecem. O pai diz que est% rezando muito para terem forças, pois a 

situagão está muito dificil. Estão cansados, mas com muita esperança na possibilidade de 

transplante. 

"Tem muita gente rezando, fazendo comnte por ela ... 0 , ~  Crentes tão fazedo 
corrente ... Terdo que vem de Deus, acho válido. Na igreja çutdlica, no Igreja 
Universal ... todos estão rezaPIclol'p.9). c..) Tdm as pessoas, de todas as reljgifies. 
As pepe~,~oas que a gente conhece, euda uma com sua relígi30 ... jzeram muito i.rso ... 
orírção, corrente, promessa ... "(kfde de Míriarn, p 69). 

"Relipão mesmo eu não lenho. Acredito em Deus. Mas depois que eu pasvei essa 
aí com minha $lha, vou começar a jkqüenhr mais a igreja. (p.25). Esta todo o 
mundo fazerido tudo por ela. A corrente de orações d muito grande. A~lé barque. 
Siio colegas e  amigo,^ da gente .... tem o meu Imão que pega o nome dela e faz 
oraçües pra ela.. . Essa i&, onde eu fico, é ca fólica. Vai na missa, e está .fazerado 
oraç6es. Esse $m de semana foram pra Smla Mavia, n u m  procz,~são, rezar pela 
Míria m... Até trouxeram uma medalhlnha que ela não laqppra nada ... Tem vários 
recursos. c..) do Rio de Janeiro, vão f k e r  'operação pelo espaço' no domingo. 
(..) tem vdplas pessoas que VÜO a igrcija, oram mito  por ela, que eu nem conheço. 
Igrejas, aas mais diversas ... E u j z  urna promessa para eu d ela pgm. Nús vamos 
acompanhar a procl,ssão de Nuilegantes. Meu cunhado fez uma promessa pra nós, 
eu e ele, Ir no Padre Réus, em São Leopoldo. hros vamo.y a pé. Pela minha jlha 
Jaço qualquer cozsa. Meu irmão que é du igreja disse que quando ela sair ííbqwi, é 
pra Imar ela na igreja. A outra já fez pro Nafal. p ~ a  gente ir na Miissn do Galo 
com ela ... Tem varias coisas, vúrias promessas que ,fizeram pra gente ... E vou 
pagar t o h s  essas promessa " (Pai de M í a m ,  p.26 a 28). 

Surgem as promessas e a necessidade de buscar formas alternativas como "orações de 

cura". 

''M[riam vn~bou para a W I P  na sexta-feira. .. Sábado de manha minha 
esposa foi na Igreja Universal ... a gente nüo ,wBe se é porque a gente tá 
com ,fé, mas parece que jd está dando certo, porque ela já .wíu da UTIP. 
Ela foi agora as 4 da tarde de novo, porque tem as oraç0es de cwu. .. 
Ontem esteve aqui o meu irmão que vai na Igreja Uiviversa~, conversou 
comigo. Fez uma oruçGo para ela e parece que ela melho~.o~  depois da 
oraqi"o. A gente bú se agarrando com tzddo que a gente pode. Para ver o que 
a jdu  mais... RUO estou me desfazendo dos ou aro,^ que estão me ajzddaprdo. 



Graqas a Deus tem muita gente nos ujudavldo com orações e tudo o mais ... 
Mas até agora, eu 65 vendo, nGo deu efeito nenhum ...e ai de Míriam, p.36 e 
37). 

A mãe de Léo acredita no poder divino, em um ser supremo, responsável por tudo que 

acontece. Reza muito e não dispensa a oração de outras pes~oas, independente de credo e 

religião. 

"Acho que Deus mesmo me deu fu rç~,  muita forqu (p.4). ... eu acredito muito em 
Dezas. Não foi a sangue que salvou meu fdho, for Deur que salvoia meu j /ho 
b.16) ... Se Jesus Cristo quer que a pessoa se salve, eJa se salva. ... Porque Deus é 
grande. Eu acho que naquele momento que meu $lho tava ali, tudo, tudo que 
aqueles rnédicos$zerarn foi atruvis de Deus. Se Deus não quisesse, ele não m a  
naais ai. ... agora mesmo eu desci cem ele para fazer a tomogrqfia, com anestesia 
geml. Me dis,seram que ele tinha risco de vida, porque ele teve um hroncoespa,~m, 
e poderia riao sair com vida ... Ai, eu já pedi, rezei bastante ... Eu rezo muilo. (Ir. 17) 
c..) eu também tenho um cofega que é espirita, e eu acho que íudo ajuda. A gente 
niro vai proibir nada nessas horas. Então tudo me dá muita força. Minha. mãe e 
minha imtiã s5o Tesremunha de Jeová, e elas rezam muito. Eu acho que tem gente 
de quase todas as religi6es rezando por ele .... O meu marido *fez prtitnessas pra 
mim e pra ele cumprir (%Me de Léo, p. 4 e 53. 

A família de Jonas busca forças na oração e apoio na espiritualidade para a vivência 

serena deste processo. Acredita no poder divino para a resolução de situai;ões dificeis. 

A mãe de Jonas refere que aos primeiros sinais de alteração da saúde do filho inicia 

suas orações. Ora muito, seus pais se reúnem e "fazem um evangelho" pedindo pela saúde de 

Jonas. Durante o trajeto para o hospital e durante toda a hospitdizaqiio, hB muita oração da 

família, dos amigos e das casas espíritas que frequentam. 

"A viagem de Taquara alé aqui foi um silhcio só, sd em oraçees. Na ernerginçia, 
depois que atenderam, tranqtiilizamm e deixarum ele legal, a gente começou um 
trabalho de orações muito jbrte na casa espirita da minha cihde, outra lci de 
Gaids, e a casa espírita R e z e ~ a  de Meneses daqui. Todas tpabalhanh em 
oraçdes, em energia para u JQWX. A família toda, a cidade inteira, todo mundo 
que sabia que a gente estava aqui, rezando ... Mãe de Jonas, p. 7 e 8). 

A religiosidade e a crença no poder divina é muito forte na família de Jonas. Durante 

os depoimentos, refere inúmeras situações ou detalhes, que percebem como protqãn divina. 

"Deus ajudou em fudo ... c..) eu estava numa m ~ e d a d e  le~~íve l ,  eu não conseguia 
jcar tranqiiila.. e eu ol?ava aquilo e u médica dizia que o guaáru dele ia 
permanecer assim.,. Atd que Deus resolveu botar a mfio e m h u x r  atruvkx de outra 
pessoa ... (p.3 7). (. ..) E ele só se salvou porque Deus mapadou um anjo mentor aqui, 
acordar a gente e dizer que a coista em urgente"&fãe de Joms, p.31). 



A família refere a interferência de um amigo, que ao ver os exames de Jonas, discorda 

da conduta expectante do pediatra, e alerta a família sobre a urgência da situação. E relata que 

Jonas é atendido imediatamente na emergência, saindo da situaçzo de risco. 

'rEu dfsse que coisa grave não era, porque Jesus trouxe (ai& o hospital) e manteve 
ele vivo. Com certeza nós vamos sair daqui com as mesmas graças com que 
entramos.. . "(Iwãe de Jonas, p. 8). 

".. . por isso que eu digo, que Deus foi bondoso copiosco, as porias (do hospilui) se 
abriram para que a gente pudesse ter todo esse atendimento ... (p.35). c..) Para 
chegar a 4,6 de hernoglobina, conhecerido como poderia ter ficado ... , com cerfeza 
foi a força de Deus, a m& de Deus, que o protegeu" (Pai de Jonas, p.42). 

'1 médica disse que iam fazer um corte pequeno pam dar uma u/hadn(nao tinham 
o diagnb,~lico), e acharam de cara, como se  deu.^ dissesse: É ali, olha!" (Mãe de 
.Jonas, p. 9). 

Ao perceber a gravidade da sib@o, ã família reza muito para ter tranqikflidade 

durante a hospitalização. 

':..eu mbma sempre lendo o Evangelho, a meu objetivo único era curar ele e dirá- 
10 daqui. (..) O que me ajudou foi que eu reze1 muito. Eu acredito que Jesus foí 
muito bom conosco. Assim como ele deixou a gense entrar com vi& (no hospital) 
sle sabia que nós fomos sair bem com vida. Que ludo aquilo ia passarr que eu só 
tinha que ter calma. Quando Junas entrar nesse hospital, estma com 4,6 de 
hemoglohina, clinicamente em um semi-coma e não aconteceu nada para ele, 
nenhuma seqiiela ... "Mãe  de J o m ,  p. 19). 

A família considera de extrema importancia o apoio e as owks recebidas de 

parentes e migos, acrescidas is próprias. 

"'Tivemos vários tipos de ajuda, A j u h  e,piritual foi finliameptfnl, porque a genre 
acredita muito (p.23). c..) Cada vez que fuzium um exame, eu ,falava com eFe 
(amigo rnkdico), ou com meu irmão que ligava paro ele e depois pas,sm~a para 
mina.... E o lado espiritual que a gente não pode em momento atgzdm deixm de 
/ado ... da casa espírita, & corrente de orações de toda a familia. Da ,fmil ia 
assim.. das imtãs, da minha imiã, da minha sogra, do meu pui.... Sabel a fumilia 
como a extensão, amigos daqui $a cidade, o pessoal que trabalha na casa Bezerra 
de Menezes de Porto Alegre .... O nome do J m s  sempre esteve na parte das preces 
e oraçlã;es. Na casa de Goiás, uma casa de oraç8es e mras que são de assistência 
espirifuaL.. Eu senti que estava lú e não estava sozinha .... E eu senfí pela 
recupemção dele ... "(Mãe de Jonas, p. 42). 

A família de Jonas vivencia a espiritualidade de maneira intensa, frequentando casas 

espíritas para ajudar e receber ajuda. Através de uma delas, recebe orientações sobre o estado 

de saúde e tratamento do filho. 



"Para ver o gruu de i~rjuência que a espiritualidade Cem na nos8a v~da, se a gente 
abre as portas. Foi uma o~ientação aqui da casa, que um médium recebeu, para o 
Jonas que esfava Li m hospital .... E escava bem c1ar.0, porque fui uma memugem 
escrita, jOi psicografida. Ficou muito claro e evidenciado que Deus age e inleroge 
independense da gente querer ou não. Ele exisre e eslh presente. c..) Ele ma& e 
desmanda. Ele exíste e é muito maior que se pode imaginar. .. "(íkífie de Jonas, 
p. 43). 

Em todas as famílias deste estudo os símbolos religiosos e s t a  presentes em p u s  de 

intensidade diferentes e têm o poder de manter a esperança de cura. 

c) Ao conviver com a equipe do hospital 

A internação de um filho no hospital. coloca a fmilia m contato com um mundo novo 

e pessoas que não fazem parte das suas relações, com as quais passa a conviver. A 

apresentação deste subtema é feita através das categorias: Recebe urienfaçEo da equpe; 

Mantém-se vigilante ao comporfamepato da equipe; Percebe a preocupação e afetniidade da 

equipe; Perde o poder sobre o flho hospitalizado; Mapa festa os ,~enfimenEus em reluçGo h 

equipe; Avalia a egzdpe e sugere; Faz sugesa6es: Avalia a i~astitui~ão. 

Recebe orientação da equipe - A família, de modo geral, é orientada sobre a 

evolução e tratamento da criança. Através do ato de orientar e ser orientado ocorse n intenção 

equipelfamilia. Estas orientações podem ocorrer em diversos momentos, por um ou mais 

profissionais. Geralmente ocorrem por iniciativa da equipe, podendo ocorrer por solicitação 

da família. Na UTP, as orientaçaes são mais frequentes pois permanecem equipes de 

enfermagem e mtdicos constantemente na unidade. 

"'Quando ele estava no quarto, a doutora disse que ele viria para a IJTI,  prque  
ffnha piorado (p.9.) c..) Os médicos .falaram que ele estd bem, já diminuirum os 
remédio ...(p. 32). Disse que vai tirando devaga~+nho. Não é de uma hora para 
oersra. Ele$cou muito tempo en tubado "mãe de Antôniob p. 47). 

' A  médica conversou, explicou tudo. Disse que poderia afk ser pelo excesso de 
remedio que ele esta assim ... "(Par de Antônio, p.32). 

Em uma das observações acempanha-se a orientação de uma médica aos pais de 

Antônio. Por volta das 16h os pais entram na enfermaria da WTJF e ficam ao lado de berço do 

filho. Em seguida, a doutora chega para conversar com eles. Diz que é imprevisivel a 

evotuçiio de Antônio. Está sendo feito tudo o que pode ser feito, e é submetido à fisioterapia 

respiratbria para evitar nova infecção, mas não pode ser previsto o resultado, pois cada 

criança é diferente da outia. Diz que, aparentemente, ele esta fixando um pouco mais o olhar. 



Pensa que ele tem dor quando acordado e fica irritado, portanto o estão medicando para dor. 

Hoje, peIa manhã, não precisou ser medicado. Os exames mostram pequenas alterações e 

estão aguardando novos resultados. Neurologicamente, ele tem problema e é sério. Diz que 

são varias equipes envolvidas com ele: genética, fisioterapia, neurologia e a equipe da WIP. 

Ao longo da intemação na UTIP, novas orientações sucedem-se. 

"Ontem o Antonio não tma bem. Conversamos com os médicos, e eles nos 
explicaram a situação. EJe estava assim inquieto, porque estava com o 
cerebrozinho i n c h ~ h  ... explicaram um monte de coisa. (p.52) c..) A mJdica ulii~se 
pra mina que ele não conti~iua sedado. Não precisou sedar oprfem nem hoje ... 
Ontem a doutora sepxfou aí e comemamos ,~obw tudo o que tinha que ser f~iiu pro 
Antênio ... Conversou um monte comigo ... "(Mãe de Anfõnio, p.58). 

A@s a alta da WIP, as orientqões se mantêm, porem, com menor frequência. 

"Hqje a médica informou que trocaram os anfibidticos, que deverd receber p w  
uns I4 dias. Retiraram o oxigênio adícíonal pela manhã e por enquanro está se 
mantendo hem(p.60) c..) di,~se que ,ró com o leste a genle ia ver o que aconleceu 
com ele: se ele ia .falar, se ele ia caminhar. .. tudo isso ai.(..) E ontem eu tentei 
falar com o neurologista. Ele ficou de vir aqui e não veio. Quanh a gente saiu da 
UTJP e veio pra cá, trocou a equipe .... "(Pai de AntGnio, p. 64). 

Y doritora disse pra nds, que depois de uma semana ele ia melhorar. Mas eu senfi 
que depois que desentubaram ele, não era mai.7 a mesma criança ... Depoi.~ pas.ronr 
uma .remma, pas,~ou duas ... laão conhecia a gente ... Aia douloi-a começou a dizer, 
que ele tinha j ficado muito tempo entubado e que ele ia Jicar com problema ... (p. 67) 
c..) Di.rse que o Gardenal e o Diazepan, ele vvai precisar domar em casa. Cp, 77) ... 
disse, que as convulsfies provavelmente sejam pela retirada progressiva das 
medicações an ficonvulsivante, mas rido soube explicar porque esbm J h r n  
dferen fm daos comulsões arateriures"(hfãe de AntOnlo, p. 81). 

Também os pais de Mirim dizem receber orientaçdes da equipe médica e da 

enfermagem ao longo do período de intemação, e que na U T P  as orientaçks são mais 

frequentes. 

"O médico do oulro hospifal me chamou e disse que teriam que mandar a Míriarn 
pra UTI do H P A ,  porque ela não estava bem e ali, eles não f í p r h t r t  eondiçces de 
atender ela.@. 19) Depois que a gcnze chegou oqui, eIe.s comern$aram, n w  
chamaram  uma^ tr2s vezes. Explicaram toda a siruaçãu, que não t inhm certeza do 
que ela tinha, que eles Ium fazer os exames. Que eles tinham dum hipúdesesi 
leucemio oo de medu/a. Jd fdumm pra não no,s pegar de xurpresa depois. Fueram 
os exames... quando saiu o resultado, a doutora me explicou. Me explicou n que 
era um e o que era o outvo. ... melhor a medula, tem mais chame. Explicou que eia 
podia fazer u h-an~plante, aumentar o medicamento pra fazer efa melhorar ... A 
gente até ficou mais tranquilo depois que ela conversou.(p.21) (...)Eu perguntei e 
o doutor explicou coma era o transplanle. ... que se não desse certo com o irmão 
dela, eles iam ver nu fofamilia. Agora, jd,falaram que dependia de São Paulo. .. @. 28) 
Eles disseram que manduram o exame dela pra Sao Paulo, para ver se conseguem 



lá ... Disseram que pode levar um mês, dois meses ... (p.30) Eles falam que é um 
problema grave... ela nüo pode pegar UM infecção ... é muíto grave isso ai... Tudo 
is,~ri eles falam pra gente "(Pai de Mirram, p.30.  

Quando Mriam sai da UTIP, a equipe responsável por ela muda. Os pais percebem 

que com esta troca, as informaç&ç diminuem. Após nova troca de equipe, restabelece-se a 

comunicação. 

'Ygoro eles estão conversando com a gente. Agora sem duas médicas, da hemafo ... 
que são muifo boas. Trocou ... Elas esfão sempre com?ersando com a gente, nos 
explicando os resultadas dos exames ... jd estanaos mais ao p. Não estatnos mais 
tâo ahrapalhados como estávamos antes. Quando eu passo, o profemr deles 
convem comigo, explica ... Agora a gente já está mais por dentro do ussunlo,.. 
Porque antes, a gente não sabia o que estava acontecendo, Plao JiaIavam nado ... 
sabia que ela eslava gmve ,  mas não que finha perigo de vida. .. Então a gente 
comersou com o Chefe deles, e parece que se i~ifere,~sou mais pelo caso de1a'"ui 
de Miriam, p. 31). 

A representação simbólica do chefe conversando com a familia parece dar mais 

credibilidade As informações. Em wn dos encontros mantidos com a família de Mirim, no 

quarto dela, entra uma mkdica e diz para o pai que esta ali para dar o resultado do exame do 

irmão. Informa que o menino não poder& ser doador no transplante de medula de Mitiam, pois 

os exames demonstraram que ele inçornpatrivel. Explica que já mandaram novas amostras de 

sangue da menina para São Paulo, tentando em um banco de medula, um doador para ela. O 

pai questiona a possibilidade de outro familiar ou mesmo os pais, serem doadores, porém n 

médica diz que as chames são semelhantes a qualquer pessoa estranha, portanto, muito 

remotas. A medula de doador precisa ser praticamente igual i do receptor, caso contrhrio, e 

rejeigão na certa. 

Percebe-se que a orientagão que a fmíIia recebe pode tranquiliza-la ou deixá-la mais 

preocupada, Independente da situação, a verdade deve ser rnantida para que a familia passe a 

elaborar as informações recebidas. 

"O que o médico+falou pra niís, pra mim e pru pai da Sandr~, durante a çon.mlia. 
Ele nos assustou, disse que o caso deia ero muito grave ... E!a baixou na 
emergência, e da emergência foz para o quarto. Eles dís~erum para mim, que ela 
tinha que baixar, porque o estado dela era grave e tinha que Jker  WFLT 

exames... *'@íJe de Sundra, p. 77). 

A mãe de Liane é orientada pelas enfermeiras sobre a importancia da presença da 

família no hospital e,  pela equipe médica, sobre os exames que são feitos na filha. O 

significado de UTI para a família a fez pensar que não poderia ficar com a filha na üTP. 

'As enfermeiras me disseram que eu @ia $cor junto, que & imporsante a 
presença da m8e e do p i  ... Parece que tirou um peso dqzkí de de~iro. Pemei que 



eu não ia poder $cor junto dela. (p.9). Sempre que pergunto alpma coisa, me 
respondem. Perguntei dos exames que foram feitos nela, da sugeirinha do mriz, do 
,rungue ... Me responderam que aida não fiprha vindo o re,~ultado, que vinha hoje 
ou amarah&"(7Mde de L ime,  p. 10). 

A mãe de Léo recebe orientação da urgência, gravidade e possíveis sequelas. 

"Os médicos Iá de Cuchoeirinhu, tinham dito pra mim, que se eu não t i m ~ e  ele de 
lá, ele ia morrer. Que ele não a @ e n w v ~  mais nem meia hora. Aqui os médicas 
disseram que o caso era grave, que ele estava recebendo uma medicação muito 
furte, e que ele estava com um a p e l h o  muito potente ... (p.3) Agora ele estd bem, 
mas disseram que ele pode rer a l p m  sequela. Qualquer ppezinha pode &falta 
de ar, pode ser até que ele venha a precisar Bastante desse negbcio de nebulizar. 
Pode voltar a baixar hospiiral. .."(Md:e de Ltu, p. 19). 

A família de Jonas acompanha toda a hospitalização e participa das decisões. 

Questiona com frequência e é orientada a cada alteração do quadro clínico ou tratamento. 

"Quando nas disseram que ale iria para a UTIP, eu me assustei e disse: i. Nossa! 
Para que isso? ' O medico disse que era para ele tep  uma enfemeira só para ele, 
com todo equipamento. Ele vai ser cuidado direi0 ..., numa televisãuzinha, o 
coraçlTo, respiração, pulsaç& ... @.15) c..) ... o médico me chamou e disse: '-Tem 
uma coisa estranha e nós vamos vasculhar. Pode não ser nada, mas iumbém pode 
ser algo pior que tu podes imaginar. Então te prepara p r a  o nada ou o pior. ' 
Quando ele chegou aqui no hospital estava com 2.6 de hemnglobina. O médico 
disse que quase ndu dá para acreditar que ele na%, tem seqeielas. b.8) c..) A médica 
depois explicou que ele nasceu com esse 'cisto ' que foi se desenvolvendo conforme 
ele foi crescendo. Isto se manij&tou agora, como poderia se man festar daqui h4 
I0 anos ou nunca se iwanfstar. E ali foi ocomerrdu lenfamenze, micm 
sangramentos quase impepceptiveis"@dfie de Joaas, p.31). 

Além das informações técnicas, do estado de saúde e doença do filho, as famílias 

recebem orientações sobre normas e rotinas, e as relacionadas a permanência dos pais na 

UTIP e nas unidades. 

"Eles explicaram que na UTJ s6 drf para ter u m  cadeira p m  os pois, porque se 
dú uma "zebra' eles precisam trabalhar reido. Se zem alpt!m muito corifort&vel 
ali, domeg descansa dedemais e atrapalha, c..) ... nds dois núo podemos ficar. Ou 6 
o pai, ou é a Me... mas em alguns hordrios, os pais podem ,ficar ~unlos'"ãe de 
Jonas, p. 18). 

Maatem-se vigilante ao comportamento da equipe - As famílias manifestam 

dúvidas e questionam a conduta dos rnkdicos que fizeram os primeiros atendimentos antes de 

chegarem ao HCPA. 

':..quando nós levamos ele lá, ela examinou e disse que era bronquite e 
pneumonia ... e jd começou a iratar com injegües, aniibrdfica ... (p.66) .. .maas ele foi 
piorando. A gente fasendo as nebulizaçGes em cava e no pusto perto de casa, Ele 
cmtjpruou cadu vez pior,,, Nufiml ela jb não esiava goslaPrdo a gente e s r m  indo 



lá, porque ela atende pelo IPE e nós pagava uma taxa de 5 mais. Daí na Úlrima 
vez, tivemos que dar a çarteiri~rha do outro filho dele ... Ela disse que as consultas 
,~ão só rfuas por isso aí que eu achei errado. O oulru d d i c u  não cobma a 
revisão, mas ele estava de férias" Mãe de Antônio, p.66). 

I:.. a médica lá, já é de certa idade. Já tem tempo de medicina. Ela não descobriu 
isso aí uso guri? Eu Mo sei ... c..) ou ele lava bem e de uma hora pra ouím ele 
piorou? ... Ndo sei ... c..) A médica fez o que linha que fmer. .. mas não conseguiu 
combater ... Q único erro que eu acho, foi não ter dito que jd não fava nas mãos 
dela, e não encaminhou pam ouzm loco/. O outro pediatra disse: Olha não áa 
mais ... (p. 71) Ela trafou do meu @rin que tinha bronquite ... c..) Faz 3 anos que ele 
não sabe o que P uma ppc. O meu cunhado mfá levando o nent na mesma 
m6dicu. E ela acerta. ... s gente levou ele, e ~tiio tevejeito ... "(Pai de António, p.72). 

Os pais já nzto pemanscem passivos frente a conduta do médico, demonstrando e 

verbalizando preocupação com a atitude do profissional que não resolve o problema e n3o os 

encaminha para outros recursos. 

"O médico disse para fazer um exame de sangue, que achava que ele estava com 
algum problrem no sangue, mas nfio disse em momento a l p m  que era fulm de 
sangue. Di.sse que a diarréia era uma gaslroenlerife, não considerou 0,s duas 
coisa,. Fizemos o exame e com o resultado, nos mandou para casa dizendo que 
faJaria com um hemaiologsta (p.53. Disse para f3caanoLs trangüilos, que n q~adm 
era assim e não iria mudm. Que ele jcaria legal a nu m n h ã  seguinte, seriu 
resolvido (p. h). I /  ..) A noite refornamos e ele disse: Eu permaneço com o naeu 
diagndslico, mas você estd muifu nervosa. Então .faça o seguinte, já que tem que 
ir, vão dipeto para o C'linicas que /d eles t2m exame de sanpe e tem , rmpe,  caso 
vocês queiram dar. 'AI: EIS nove e meio da noite, ele foi dizer pela primeira vez, que 
a criança precfsm~a de sangue. De ld nós fomos direfo para o C'Énica,~. Ele só deu 
wrn papelzinho solicrfundo um mame de sangue. Eie nfio Eigou, não acompanhou, 
não fez nadaW(M~e de Jonas, p. 7). 

"'Quero dizer para o médico que ele ~iegiigenciou ... FOI uma negligencia dele, 
porque corno médico e com e resultodo do exame não se anfenou e não jòi 
adaanle ... Não pediu ajuda.. Qwndo nós fomos B casa dele, o Jonm estuva s6 no 
colo, quuse não caminhava mais, muita pouco jdava. NOS pediumos vrfriaa~ vezes e 
ele dizia que o quadro dele não ia rnthr. .. A gente percebia que a coisa não 
esfuva bem ... "@i de Jonas, p.37). 

O pai de Míriam, ainda na emergência do outro hospital, marrtém-see vigilante e não- 

passivo, e percebe o inicio do tratamento após sua interfeencia. 

':..eram 1 Oh da norte, firaram smgue papa fazer os exames. Disseram que em uma 
hora e meia sairia o resefl~ado. Foi sair no m t m  dia, m s  não me .faJuram nada. 
Eu perguntei pro médico e ele me disse que não podia me dizer nada. porque não 
era ele que estava lá, e eu teria que espmr o ourm médico que chegava s6 à 
noite. Perguntei se eles nüo sabiam da histdria das pessoas que estdo dentro do 
huspilal.(..). Por volta das 9h da manhã, tiraram sangue delu de novo, nzas não 
botavam soro nem nada. A gente jli linha explicado que fazia mais de uma semana 
que ela não comia nada, que ela lava fraca,.. eles não dmam hola ... Pe1a.r I I h ,  
vieram pela lerceira vez Sírap sd~gue. Eujquer brabo com eles e di.r,~e pro DF..-' C1 



senhor &o vai mais tirar sangue da ~winha.fiEha. Voe& naoparam de tzrar sangue 
dela desde ontem ir noite, e  ião colocam som, nada... Vocês querem que a criança 
morra em cima cdes.ra maca?' Fui obrigado a me alterar com ele, parque eeu m a  
vendo que eles iam fazer alguma coisa com a minha Flha que Pido era certo ... Eu 
disse que não iam mais lirar sangue dela e se tentassem, eu tiraPia ela do hospital 
e denunciaria elfes. Daí eles dis,reram que eu luva newoso e alle d... mas iam 
&r um jeito. Depois de mais ou menos uma hora, Jizerutn transfusão e depois já 
colocarana migznio nela ... Mas is.so já eem de tarde, umas 2 h... e lá pelas 6h a 
gente veio para çd (VrIP do HCPA) ...(P ai de Mí~Iam, p. 19). 

No inicio da internação, a família tem dificuldade de identificar os diferentes 

profissionais dentro da equipe de saude. Com o prolongamento da internação, a mãe, que 

permanece mais tempo no hospital, os identifica. Os profissionais têm simboIos ligados à 

profissão como a cor da. roupa e o crachá para identificá-los. Estes símbolos nem sempre são 

identificados pelos leigos. 

"'Eu consigo idenripcar quem t quem. Meu marido se atrupIlaava7'(hdãe de 
Antonio, p. 101). 

A familia que permanece com o filho no hospital, fica atenta aos cuidados que a 

equipe presta a ele e às outras crianças. Com o passar dos dias, familiariza-se com os 

procedimentos mais fieq0mtes e com as equipes. Faz comparações entre os profissionais e 

fica atenta as falas e a relação deles com as famílias. 

"Eu sempre f i i  ao encontro das pessom conversar, dar bom dia, boa tarde. 
Procuro ser sempre agradável para que as ppessoa.7 se sintam bem em tratar o meu 
fiJho, em c u i h  o m e ~ ~ f i l h o ,  em serem carinhosas. Penso que, se tem que tirar 
,san@e vamos tirar, mas sem trauma deniro do passivel. Se tem que judiar, judia 
com carinho. Eu sei que tem que fazer, mas vamos fasr de uma maneira mais  
agp.addvel. Ele tem cinco anos, para que vamos mma6izá-l0? E assim mesmo já 
eslá mdlo tmmarizado. Então, eu acho que eu consegni Eu sei que aqui no 
hospiial a maioria das pessoas são hm~lde,  eu sei que tem gente que nem 
curnprimenram os funcionários. Tu não agrada a todos, ma.s na maioria procurei 
ser /egul"@ífie de Jmas, p 20). 

A mãe de Jonas procura interagir de maneira agradável com todos, para ter uma boa 

receptividade para com o filho e a famítia. Elogia os médicos e a relaqão da medica com ela. 

"A equipe médica excelenfe. Eles sdo faníd,~fica~r, da equipe médiea não posso 
falar nada, m i f o  pelo confrcirio. (p. 20). Não houve falta de infomação da equipe. 
Cada i7e.z que ulpbm vinha ver meu,filho, eu escava sempre perguntando na hom. 
Nos exumes eu perguntava, camersava. Mesmo nas irocas de  equipe,^, quem 
chegai)a estava sahendo de do. E quem d o  sahiu, qualquer dfívída eu já passava 
a i~forrnuçfio e. 21). A médrca ~ e ~ p o ~ s a v e f ,  excelente pessoa. Ela vinha no nosso 



quarto como prqfessora, naas tinha uma aproxima~ãa grande com a mãe" Mãe de 
Jonas, p. 38). 

A permanência continua da família, mantendo-se vigilante e informada, acrescida da 

interação com o filho e a equipe, pode levar a inversão de papéis em algumas situações. Por 

vezes, quando ocorre a troca de equipe, os pais tomam-se os informantes das condições da 

criança. 

A mãe de U o  compara o comportamento das enfemeiras e das tknicas e tkcnicos de 

enfennagern. 

"A finção do enfemeiro é quase a mesmafinção de um doufor. AS enjiwneiras, 
bodas elas foram Iegois em tadas as finçBes, nfio deixaram de jazer nada que era 
pra ser feito. To& elas conversavam comigo. Atendiam Iogo e faziam até o que 
não era finçifo delas. Elas são muito atencrosas, elas v2em e falam. As tcnicas 
não, muitas estavam preocupadas com outro tipo de coisa, em sair, ir pra uma 
festa. Elas esfmam mais preocupah.~ em pas,~w o p!anlâo e sair ... a/@m que não 
gostam de falar e eu queria saber ... b.9 e p.10). Tinha alguns ttcnicos bons, eu 
ga.sto muito de abras técnicos lá deníro, n maioria, sabe ... eu gosto deles, apesar 
deles prão serem lã0 afenciosos, eu go.yro deles. Porque qumdo eles e,~tão fazendo 
as coisas, que eles estão alendenh as crianças, eles estão atendendo bem "Mãe 
de Léo, p.13). 

Constata-se que quando a evolução é lenta ou irnatisfatoria, aumentam as queixas da 

famil i a em relação a conduta da equipe. 

" ... mas tambbm houve um desgaste nahtral, e nhs não consepirno.~ aceitar por 
exemplo, que a bombinhs (bomba de infusão do soro) jicaxse tocando e 
demorassem pura fazer isso ... Ia chegar o mmenfo  que nós não íamoa~ mais 
aceitar a situação. Então hmve um desgaste muilo grande .... e m pesL:oas que 
foram boas, importantes pcrra nús, com a rotina do dia-a-dia, foram perdendo a 
imparlância, itirou rotina. ... a rotina faz com que. se Eorne impe,~,~oal, um 
relacionamento impessoal"lPQi de Jonus, p. 45). 

"Tem uns fitncionúrios milito sCrios, que a gente não tem nada para falar. Mas tem 
outros ... Ontem de tade escapou a mangueira do ar, do oxigênio da renda dele. 
Quando a médica viu, disse: '- O António ficou sem ar... vão derxa~ ele sem ar? ' e 
saru. Ai, ammamm, mas a gente já tinha avisado.@.34) ... uma não quer 
pwjudicar a outra, então faz o sewiço pra ela,ficar domindo. Fica com dum, h;es 
 criança,^ e a outra firnciondria descansa. E rem uva que jca ali sentado, e lê 
revisla. @. 35) c..). OqfUurciodrio h noite tirou a jkbre dele, 3 7,JaC, foi Fd boiou 
pia planilho 37°C. Depoi.7, da uma e meia, &s cinco e meia, :a,& chegou pm ver o 
Antúnia Nem para ver a s a ~ u r w  ...@. 37). De madrugada é assim, duas em 
diante ... Ndo sao todos. Médico só aprece se dd algum problemiiaha. Depois, 
chega de demanhã, assim seis hora, eles b o l m  qualquer coisa. Eu sei que a f ihm é 
de hora em hora ... (p.39). Esbu dizendo a verdade, nt3o é mentira isso ai c..) mas 
quero deixar bem claro o ,regrsinie, e' exceção. É um ou dois que estragam o 
trabalho de toda uma equipe" (;Pai de Antônio, p.36). 

"Ouniern veio um dowíor da pneumalogra e um prof~~sor, ver o L&. Ele tinha 
,ficado +furioso, porque o meu menino precisava de uma hic5pa$ia e nüo tinham feito 
a bibpsia dele aiplddu. ... ele é o pqfessov, se ele ensina um aluno, o almo tem que 



saber quando uma crzançcx precisa de outros exames. EIe,Jiceu brabo, porque ele 
ensina os alunos dele, mas prece que não aprendem. Enrão ele disse: Se eu 
e,~divesse com esse paciente, jd ieria@ito u m  bidp,~ia. Mas eles não$zeram"@d~e 
de Léu, p. 15). 

0 s  pais de Miriam, jh na unidade, referem que a menina começou a sentir dor e 

apresentar distensão abdominal. Falaram para os médicos e eles não deram importância. Os 

pais ficaram chateados e disseram que parece que os médicos não dão importância para a filha 

deles. Teve que chamar o medico-chefe, pedir que fizessem uma ecografia e: que os 

informassem sobre o que esth acontecendo com a Miriam. Queixam-se que os profissionais 

esquecem da menina, se as pais n5o pedem para que a vejam. 

"hh UTJ, eu achava os médicos bem mais i~iteressados. Aqui, eles nüo vêm 
examinas ela to&s os dia4y (p.45). Desde que eis saiu da UTP, jd trocou de 
médico duas vezes, trocas de equipes na unidade). Não sabem se a medrcaqão que 
estão dando papa estimular a medula esfá,fupicionapião. Nds perguntamos, mas ele 
dzsse que ia ler que discutir com a equipe da hemato. Já tivemos que falar com o 
chefe deles e não resolveu. (p.48) ... tem uns pontinhos $o cateter qwe eu peço todo 
o dia para tirarem, e nirtp&m du enfimagern fira de Mriam, ~446). 

O médico-chefe representa a solução dos problemas que os residentes não resolvem. A 

troca frequente de equipe inviabiliza a interaçgo da equipe medica w m  ã família. 

Percebe preocnpaqio e afetividade da equipe - A família percebe, em várias 

situações, que a equipe valoriza sua presença, demonstra afetividade e interesse em ajudar a 

família. 

"'Ela.ficou o tempo todo junto, o tempo todo. Tu precrsava ver, que médica mi,v 
legal ... O doutor também foi superlegal. Acho que ele esrd de plantão hoje à noite. 
A gente que esfíí aqui sabe. Conhece tudo e mais u n ~  pou co... A gente vai vendo as 
pessoas ... rp.52) ( . . . ) . E essa enfermeira de hoje é tão querida, muito querida. 
Conversa ... Aquela mile que eu Jiquei aqui, p a s s a m  a noite inteira 
coraversando.. Ela conversa com a genfe, é bem aces,~ível. .. quando chamamos, 
elas v2m em seguida, e aiesmo que não chamemos, elas vêna. b.71) As 
enfemeirm, as de branco, sempre me ajudppam ... Em muita coisa. Por exemplo, 
se sai um soro, um cateter, até mesmo o oxigêmio, elas a m m a v m  e comemavam 
hasfanle comigo ... de Antônio, p. 101). 

A famllia reconhece a preocupação e a afetividade na disponibilidade da equipe de 

permanecer junto e orientar. Conversar com a família, colocar-se ao seu lado, tornar-se 



acessível, despojar-se do papel profissional e colocar-se no lugar da família, demonstrar 

interesse, szo comportamentos entendidos como demonstmçiio de afeto. 

"Eu achei imporíante a preocupção que eles t&m em fazer a criança reviver de 
novo. A preocupçfio dos rn&dico,~, o amor que eles têm pelax criunça.~ (..$. O que 
eu vi a11 é que os médicos são muito atenciosos. Nenhum médico me deixou sem 
orientaçdo. Eu até iracomo&va demak, porque eu não chegava até as tPcnieas pra 
dizer alguma coisa, eu ia direi0 a eles"wãe de Léo, p.9). 

"PJo dia em que enrubaram eie, a dosríoraf;cc~u preocupa& comigo lambem. A 
pressão estava alta. &. 15) c..) Tu sabe que ontem a doutora iivoer a tenda de 
oxigCraio, sd pra mim poder pegar ele no colo? ... eu tiava Ioerco pra pegar ele no 
colo.&.33) ... A dnulom foi muito afenciosa , nos atendeu quando pedimos para 
falar com ela. @38) c..) O médico se coiocou a nossa disposição. Ele mesmo 
,falou: Qualquer dtívida, seja a hora ou o lugar que jbr, vocês me 
chamem ...p e p n i e m  ... ' (p.59) c..). U m  dia de,~.ws, a médica que acornpu~ava o 
Antônio no ambulaió~.io, fava ali sozinha na salinha {sala de prescrição). Elo me 
chamou para conversar um pouco, n8o só dele, de sodas a . ~  coisas ... Nem parece 
médica, muito querida.. . "(Mãe de Antdnio, p. 77). 

A representação social do médico toma-o quase inatingÍvel para a populq80 em geral. 

Ao perceber o comportamento da médica de aproximação, conversando e dando atenção a 

família, semelhante As outras pessoas, reconhece um profissional diferenciado, afirmando que 

nem parece médica. 

"Estfio pesquisado c..) para ver se descohretn algum coisa. Estão tentando 
descobrir o que fez isso.. . "pai de Antdnio, p. 77). 

Em uma das observações, a medica confosta a mãe de Antônio que chora, após ser 

informada que o filho está muito mal. A médica passa o braço sobre seu ombro e a 

acompanha para fora do quarto do menino. E a interação medicalfamília através da palavra e 

do toque. 

Perde o poder sobre o filho hospitalizado - A familia, ao acompanhar a 

hospitalização do filho, vivencia momentos em que se sente excluída do cuidado do filho. Na 

maioria das vezes, é em decorrência do estado grave em que ele se encontra e, em outras, pela 

conduta da equipe em relaçZo a familia. Estes fatos mobitizam sentimentos e comportamentos 

na família que, algumas vezes, podem ser evitados. 

A família, que até o momento da hospitalização e a responsável pelo cuidado da 

criança, percebe-se querendo cuidar e ajudar, mas não pode fazê-lo. Em alguns momentos, é 

mantida distante e impedida de tocas no filho 



'(..quando ele esta sedrado, dizem para eu n&o mexer nele. Dizem que se eu quero 
ficar, lenho que ficar de longe.. . (mãe chora). Eis fava,fazendo carinho nn mão deJe, 
e elo dQ'.se que não era para fazer. (p. 16). Aqwefe dia fiquei magoa&, sentida .... 
Saí s chorei (p.18) c..). Eu tava louca pra pegar ele no colo ... mas ele estava 
ligado nos aparelhos ... Cp. 34)'"&4ãe de Apalôprio, p. 67). 

A família de Jonas relata sua impotência frente ao estado de saúde do fiI ho. 

'Y família ,fica 5 margem de ipformaç6es que possa dizer alguma coisa. Quer 
ajudar e não pode fazer nada. Fica à margem realmenle ... Tu tem leu $lho no 
hospital quer ajudar e não pode fazer nada. Pela primeira vez lu te sente 
impotente. E ku filho que e,~tá ali, e além de dar carinho e abenção, mais nada tu 
pode fazer. Ele está nas mãos dos outros. M ~ T  foi muito drficil as,~irnilar isro? em 
finçâo da nossa vivência ... "(Pai de Jonas, p.28). 

Manifesta os sentimentos em relação i equipe - De rim modo geral, as familias 

referem gostar dos profissionais com os quais convivem durante o período de hospitaIização 

do filho, com algumas exceções em episódios isolados. 

A mãe de Jonas, refere-se ao pediatra de seu filho com mágoa. 

"Não existe o rancor, não existe nada .. A Unicu C O ~ S U  é que a conJIa~ça nfio existe 
mais ... Porque o que nós lemos para dizer para ele t que quando outra criança 
cair PIOS braços dele, ele lenha um pouco mis de discemimento. Ele tme 
negIigéncia"(íw6e de Jonus, p.36). 

O profissional que conversa e dB atenção à familia, com frequência e elogiado e 

eventualmente recebe rn anifestação de afetividade. 

"Hqje a doutora ,foi embora, terminou o per{odo dela aqui, e eu ,fiquei tão 
senti h... @e doisfom mais querida aquela! Eu comprei uma agenda para ela, 
comprei um c a h ,  agradecendo pedo que ela fez pelo meu $lho ... como se o 
Anròpiio tivesse dado para ela. Ela ,ficou tão feliz. Foi mostra pms médicos e prm 
enfemeims. Corno ela ficou con lente, e eu bombém"(M& de Antonio, p.52). 

O pronto atendimento na emergência, e a atenção recebida do cirurgigo que fez o 

diagbstico de Jonaç, são marcantes para a sua familia 

"Acho que todos foram irnprtunbes, mas a enfermeira e o médico da emergência, 
.foram os que deram o roque especial. .. para começar, quando abrimos no 
desesperu a porta da emergincia. .. estava prado, nos eepran& ... Tudo multo 
bom.. AS portas se abriram, não tenho nada de dferente para dizer. Isso para n6s 
marcou demafs. Em relação aos outros rnkdicos, o da cirurgia acho que foi uma 
p4woa que muito pouco apareceu, porque ele chegou depois de iodos 0s exames ... 
mas que marcou muito para nós, porque ele tomou o Jonm para ele ... c..) ele 
chegou, explic~u tudo, disse que ia comr aqui .... E isso for imppsanie. Pergunta 



para o Jonas, quaj o médico que ele se lembra, eJe fala do doutor da cirurgia. 
Olha, fora isso houve desgoste. Por isso a genfe nem lembra mais, mas todos 
foram m a p a ~ ~ i l h o s o s " ~ i s  de Jonas, p. 44). 

Pelos relatos das familias das crianças hospitalizadas constata-se que há a 

preocupação e a valorização na maneira como interagem socialmente, com uma comunicação 

polida tanto em temos quanto em condutas. As manifestações de agrado nesta iriterapo são 

executadas tanto pelas familias, quanto pelas crianças que estão sendo cuidadas. 

"O relactomeizto famíIiu e equipe do kospitaJ.foi sempre pediira. Todos ,fbrarn 
muilo legai,~, mmwibo preocupados. A Única coisa, aqueles momenlos do Soro 
ferminando e aquela bomhinha gritando e eu muito preocupada que ia entrar ar 
na veia dele ... Mas eu ia atrbs delas com todo o jeito, com rodo o carinho ... " mãe 
de Jona,~, p.3 7). 

"Eu gosto muito da enfirrneira C., é muito querida. Elo tavu de planta0 ontem. A 
amiljar F. lambim C muito querida ... comevsau comigo. Disse para descer e 
descansar um pouco ... QuaIquer coisa ela chamaria ...@ 16). As ep~ferrneiras são 
muito queridas, estou gostando delas desde que eu estou aí, me tratam bem. Mas 
lern umas aeawiliare,~ ali ...c..) Aquele dia &uei mago~da, sentida .... c..) é a 
maneira deles falarem ... bem esrtipído mesrnov&íiãe de Anfõnlo, p. J 7). 

"'Miriarn me perguntou pela m i l i a r  que cuidava dela lá no Norte ...(a mrxijiar C. 
cuidou dela um longo perrodo). Lir, a MÍriarn niio dava bola pra ela, mos gosca 
dela. hro domingo, eu perguntei se ela não mtava com saudades, se não queriu ver 
esta auxiliar e ela disse que queria"(Pui de Mkiam, p.34). 

Ser receptivo, estar aberto para o outro, parece ser fator importante na interação da 

familia com a equipe. Exemplo disso é mencionado pela família de Jonas que considera 

'"tratamento diferenciado" a assistência que o filho e a familia recebem no hospital. Atribuem 

o afeto ao comportamento receptivo de Jonas e ao da pópria família. 

'A  gente via que tínhamos erm trafamerato dflerenciardo, com certeza. Ele k umu 
criança bonita, saudável.. . DUIW bombom para as e~femeiras.  (p. 45) E ~ r i 5 ~  
também, rrardvamos com muita educação. Era u m  relação de recIpmcidade. 
Q W L Z H ~ Q  eles iam i&, nós nüo deixdwmos de agradecer, por iniciativa nossa, &do 
nds aagradecemos ... bivema.~ um atendimento dflerenciado "(Pai de Jona~, p. 46). 

Vê-se, na fala do pai do Jonas, a preocupação em ser agradável com aqueles que 

detém o poder do cuidado e da cura do filho. 

A mãe de Antônio passa muito tempo dentro do hospital e sente-se sozinha, w m  

necessidade de conversar e valoriza a atenção que recebe da equipe. 

'Aqui na unidade, o equipe é mrl vezes melhor que a de Zd (LTIP). Supw bom 
agul. Semprr que precisamos elas v8m. E esm eyfePmeim de hqje t? tdu querri2a: 



muiro querida. Conversa ... Aquela noite que eu ftquei aqui, pussumos a noite 
inteiro conversando.. Conversa com a gePite, bem ucessível ... (p.70) ... eu gosto 
muibo da doutora que fa cuidando dele ... o gente conversa ... a geníe prece 
vizinhu, sabe? A gente@ conversando um rempão ... "(iidãe de Antõnio, p. 76). 

A heterogeneidade da equipe 6 identificada pela família. Assim, a família de Zeo 

atenta ao seu comportamento, manifesta seus sentimentos. E quando julgam um 

comportamento agressivo, reagem de forma semelhante. 

"Tinha alguns t&cnico,~ bom, eu gosto muilo de alguns t6micos IÚ dentro, a 
maioria, sabe ... eu gosto deles, apesar deles não serem tão atenciosos como as 
enfewneeim, eu go.~fo deles. Porque quando eles estão atendendo as cuian~a.~, eles 
estão atendendo bem. Eles adendem bem mas tem zuna que eu detestei. Uma 
auxiliar. .. EJa pegou e meu .filho de mau jeito e eu disse pra ela que nüo me 
ms~ava nada pegar ela da mesma f o m  que elo pegm meu filho, para ela sentir 0 
que era bom ... Ela só me olhou com os olhos estr-alados e não fez mais nada. 
Depois voltou mito amcivel. .. "(Mãe de Léo, p 13). 

A família de Míriam diz que ficou chateada, pois parece que os médicos não diío 

importância a filha, com a falta de infomaç&s por parte da equipe medica. 0 s  pais t h  

perguntado, pedido informações, e os médicos dizem que vão revisar o prontuário da menina 

para então conversarem. Porém, não retomam com as infonnaqões. 

Os sentimentos positivos e os negativos não são direcionados a toda a equipe. 

Constata-se interaqaes com maior ou menor afetividade entre n famílias e os profissionais, de 

acordo com a percepção que cada um tem do comportamento do outro. Em algumas situafles, 

a família refere receber toda a atenção da equipe médica e, em outras, queixa-se da pouca 

atençb. 

Avalia a equipe e sugere - Com a pemnencia prolongada da família no hospital, é 

inevitável que ela passe a questionar, comparar e avaliar a atitude da equipe, interferir e 

sugerir condutas. 

"As enfermeiras são muifo queridas, estou go.~fando delas. Desde que eu estou 
aqui, me tratam bem. Mas tem unukrjuncionárias ali ...(m de chora) É a maneira 
del~lsfalurem. Fui colocado bem estúpido mesma. '- Mãe, nau coloca a mão nele e 
senta lá! . M o  é pra ti fazer carinho nele agora, ele está sedud~, Ndó pode 
conversar com ele piem mexer nele, porque efe rú ,sedado e não pode se aqlar.. . E 
cuida dele de 14. ' (p. 17) Acho que não pode ser a,~.~irn. A gente jd esid assim, num 
ambiente pesado, já tú nervosa, e ela fala desse jeito.. .A é as colegm do quarto e 
as mães ficaram olhando pra ela, do jeito que ela falou ... E tem outras que não, .. 
mesmo que ele esth sedado, eu faço carinho e elas ndo firiatn nada" Mãe de 
Antônio, 18). 



"'O pessoal da equipe de sanpe, algumas muito trarrqiiilus, outras muito 
profissionais ... Chega~utn~ e JEazia~n a mil o que tinham que jixzer, sem conversar... 
Eu sempre dizia: Se #em que fazer, vamos fazer, mas quanto menos tpmm, 

melhor. ' Tivemos: situa~ees bem delicadas, de tanto picar, a veio figiu muilo"wãe 
de Jona.s, p. 38). 

O ambiente hospitalar é classificado corno pesado. A atitude de hcionárfos somada 

aos procedimentos, muitos deles traumáticos, coIaboram para gerar mais tensão. 

Y s  técnicas podiam ser mais atenciosas. A's vezes, p m c e  que elas dão mais 
atenção para alprna crianqa e meno,q paro as oulrux. As vezes elas estão 
coplversandu e se esquecem de atender as criaaça,~. CILI~O que com o meu filho PfaO 

nconteceu isso, porque eu tava sempre ali. MUS tinha crianças que as mües nGo 
estmam, e essas crianças,ficmam sem atendimeprto"~ãe de L & ,  p.9). 

A presença do familiar é percebida pela família, c o m  importante para garantir um 

atendimento díferenciado. 

"AA~ enfit-meirm eu me dou com todas. A/gumus auxifiare,~ C que são bem 
desligadas, A gente rem p e  *ficar como tonia awis delas, quando estava na hora 
do awdbldtico ... e ndo r! só comigo. Pode perguntar para qualquer mãezinha daqui 
Elas v60 te dizer que são multo qwerihs, são um amor, mas esse l c e  de horúrio 
de anbibiútico, término de soro... Às vezes elas ficam com muirus pacientes, 
principalmenle prn de semana. E u l p n ~  exigem mais. Quando termina o soro, é 
aqecelu an@slia até achar a pessoa responsável para vir e mcar rapidamente. E 
nx70 tinha hora, era de (arde, de noite, de madruga da... No findo, a çuJp não 6 
delas, e1a.s rim muitos pacientes e não conseguem. Por isso c' que eu íe dis..re, que 
pura eu darnair sd quando eu tinha uns tninulinhos, porque eu estava sempre de 
olho"wfie de Jonas, p.22). 

A família percebe que h vezes e cuidado está seIaciodo ao número de crianças por 

funcionário. Assim sendo, a família tem que estar atenta para garantir os procedimentos no 

momento adequado. 0 s  familiares reconhecem que e dificil para os funcionários 

principaImente da noite, ficar todo o tempo em função da criança. Para superar estas 

dificuldades, acreditam que possam haver formas de dexontração. 

" ... principalmente & noite lá, lá howiitel. Eu acho que, se não quer trabalhar, 
Iroca, vai pm outro SeJOr, pra onde lem menos risco ... pro,T quartos ... C E m  que 
não vão jicar a noite t o d ~  s6 cuidando das criança. Podem conversar, rir, 
comser,sa uma com a outra pra distrarr, por que ~ S , T U T  uma noite nüo é fáci!.. . " 
(Pai de Antonio, p. 38). 



Os exames - símbolos da doença - são apresentados pelos familiares como 

condicionantes para a presença dos médicos, wmo se o ser doente não necessitasse de outro 

tipo de atendimento. 

"Eu acho que o mkdico não veio ainda api ,  porque não veio o mulfado das 
exames .. Ele vai vim. NÚs esrams esperando"(7)ai de Anldnío, p.65,. 

'Y dmtura drsse que ele está com 4 equipes de tn~dzcoo~ ... quer dizer que é 20 
médicos ... e não conseguem saber o que ele tem. Pepgsdntapam pra mrm, como ele 
era em casa, se era esperlinho, o que ele,fbzju ... eles não estdo acreditando que 
ele em peflcitinho ... Eles e.stâu achando que ele jd veio pro hespidul assim ... o 
médico f h u  que não estão cumeguindo descobrír o que causou isso cri nek. 
h l o u  hetn çEaru"&!ãe de Antônio, p. 76). 

Quando a equipe medica não tem as respostas, parece valorizar e querer encontrar uma 

pista nas informações da familia. 

"Urna psicó/oga falou comigo. Isso é importunte, ds vezes. AS vezes não ajtid~ 
muito. Às vezes elas fazena perguntas demais, que rido rem nuda a ve~"(MGe de 
LEo, p.23). 

As famiIias comentam que apesar do grande niimero de profissionais, este fator não e 

determinante de uma boa assistência (mãe de LRo). E, as vezes, desconhecem os simbolos de 

identificação, a nome e a função. 

"Agora tem duas médicas da hemato e oubm da pediatria, que são mi to  baas. 
Agora mudou, trocou. Nem sei ainda o nome delas"(Pai de Míriam, p.31). 

Outro fator avaliado na assistbncia é a questão relativa i profilãxia de infecção 

hospitalar que, às vezes, não 6 respeitada pela equipe. 

"Nem rodos  lavava^^^ as &oDs quando endmvam no qwrto d&. Ela podia pegar 
um monte de infecção, como peguu"(1rmdo de MEriam, p. 668). 

Pelo relato da família de Jonas percebe-se que, para os profissionais não estão 

diretamente envolvidos, a visão do quadro é mais amplo. Dentro do hospital, a equipe age a 

partir de exames que lhe dãci segurança, o que a famflia pode perceber como insegurança da 

equipe. 



'O mais d$cil é que nunca vinham com 0 diagnóstico. O diap0stico foi ,feito nu 
cirutpo. Hes podi~in ter-feiro a cirurgia, e pião achar nada. ... mas estava sempre 
no ar, que poderia ser algo maligno, mnca descariaram .... b.3.38). Eles não 
sabiam como ra ser. Eles diziam:' NóL$ podemos fazer tudo isso e não achar 
nuda.'@.39) ... tinha m a  médica que dizia que não era tumor. M ~ , Y  a equipe 
di,rcordava. E iodos os exames foram feitos buscando um sumor (p.40). Eu disse 
pura eles: '-Es~ou~fiIando como pai, votes que sem que resolver, resolvam. Mas 
me digam uma coisa de fundamento, de cieprt@co0 ' Comecei a atropelar um pouco. 
Essa coisa de pode se?; pode não ser... Isso também foi UM coisa p e  nos çharnou 
a atenção, pelo desgaste que nós tivemu S... que pessoas, médicos de fora, gente 
que não via o Jonas, tiuham o diapóslico. Diapdsfico  mal,^ preci,$o do que o , ~  que 
estava Irf o dia inteiro.fb.zendo exames neleW(l;amiJia de Jorras, p.40). 

Com o passar do tempo, a família percebe insegurança na equipe e o relacionamento 

entre os profissionais. Pelo relato da m3e de Antonio, se um membro da equipe não executa a 

tarefa, o chefe é responsável e a executa. 

"Ontem$quel a noite toda ali e hoje de novo... Tem uma fincionária, que estava 
com o meu e outra c~iança. A enfermeira jd fava saturada com eIa, porque 
mandai~a e ela não ,fazia. No a erafemeira foi fazer o serviço da fincioncfria, 
mediu lemperatura, tirou saturação. .. "(Mãe de Antônio, p. 3 7). 

As famílias percebem que o atendimento não é igual para todos. A família de Jonas 

identifica o motivo para o atendimento diferenciado que tem: o fato de conhecer profissionais 

que trabalham na instituigão. 

"Começou a drferença de atendimento par alffuma,~ pe,~,was, depois que dois 
prqfissionais, amigos msos ,  ,foram ver Joraas nã emergência. Então a partir dali, 
deu para notar que a fguma coisa rnodi_ficcou. O pessoal ia mais seguido ver se ele 
queria fazer xixi, ver como esíaoa a pre .mão... quando ele saiu da emergência papa 
fazer um exame, o rntdico da emergência acompanhou todo a exame.. Jonus$cou 
permanealemenfe com toda ~i. as.~ist&cia ... Nomalmente eles vêm buscar e depois 
retomam .... A gente sobe que nGo d a rotina deles. Teve um mttdico que subiu lá 
para ver como ele estava ... a gente sabe que teve um tratamento d!fèrenciade. 
(...)com certeza a genre íve um t~atmnente mumvilhoso. Mas nem por isso  ele,^ 
deixavam de dar carinho para as ouiras crianças ... "(Pais de Jonas, p. 46). 

Frente ao comportamento da equipe e evoluç5o do filho, a família, por vezes, sugere 

condutas para a equipe. 

A mãe de Míriam diz que ela começou a piorar na sexta-feira, então pediu que a 

trouxessem de volta para a UTIP, come condição para começarem a quimiotempia. Quem jh 

passou por este setor reconhece que a atenção com a criança é maior e o atendimento 6 

imediato. 



A família de Anthio, ao percebê-lo agitado, pede que a médica o medique. Em outro 

momento, questiona a conduta do médico de alterar a medicação sem vê-lo. Com o passar do 

tempo, dentro do hospital a família conhece a rea@ da criança e percebe-se em condições de 

sugerir condutas. 

"Desde a ontem de noite que começaram a n&a dar mais medicação. Então a gente 
lá dfrero ai, desde oníem.. Mas jd pedi pra mEdicu dar alguma coisa pra e k ,  pm 
acalmar um pouco pelo menos, descansur (p.24) c..). O inidico rem que dizer pra 
gente, se ele está melhorando ou ele estd piorando ... Se ele vier conversar, vamos 
mostrar coma ele está e eie pode atd dirnimir mais ainda os remCdios. Ele rd 
díminui~ido sem conversar com a gente ... sem saber, só pelo que os o u t ~ o s  ,falam 
pam e1e"~nis de Antonio, p. 77). 

Para as famílias falar sobre n doença de maneira clara e direta é aceltavel: entre os 

adultos, mas não é aceitivel para as crianças. 

"Meu marido não gostava muilo da dmfom da hemto, essa iíltima, porque ela 
chegava e-fama as coisas na.fiente da Mirium, que já entendia sudo e *ficava sh 
olhando. EJa era supere,~perta. Ele falou com a rngdica e ela mudm E m  n jeito 
espontdneo dela, que chegava falando tudo, mas ela mdou"(Mfie de M h m ,  
17. fi8). 

Para a família, sair da sala para o lanche ou para treinamento significa awenm-se e,  

conseqüentemente, não cuidar. Para tanto, a mãe de U o  sugere como a equipe deve se portar. 

"O hordrio de treinamento e o horúrio delas tomarem c@ ... eu acho que elas 
estando aR dentro, elas lambém $ao nervosas, lêm também que comer, mas... eu 
acho que elas não deveriam deixar uma técraica sozinha, ou uma enfemeira 
sozinha. Eu acho que elas tinham que uma ir lomm o cqfezinho e velar, ouira ir, 
tomar o cqfezinho e voEtar. Que nem no dia do sreinameinfo da bomba, .ficou sO 
uma técnica líi dentro, sd a do meu $lha E a ,rab estava cheia. E tinha várias 
crianças mal ... então ela ficou atucunada sabe, como d que e h  vvai aiender todo o 
m u d o  junto? Então eu acho que nfio devia ser msirn, &veria, pelo mems, jcar 
uma em ca& ludo. Se revezando" de 120, p. 14). 

A familia de Antônio, ao entender inadequado o comportamento de algws 

profissionais da enfermagem, conversa com a médica com a expectativa de que o 

comportamento se modifique. A representação social do médico esita associaâ~ ao poder 

decisório e a chefia. Falar com a médica representa resolver o problema. 

"Ontem a genfe leve uma conversa com a doutora, e ela diiffre que va i fda~  com a 
chefe de erafimagem, pra ferem uma muniao pra ver isso ai. c..) ...eu sú quem 
que elas olhussern, que$zessem uma reunião com elas. M o  sei se a d#~torufu/n~r 



alpmo coisa, que de onrem de noire pra çii mudou ... Eles têm reuníao com todos 
eles, dão uma puxadinha de orelha ... (Familia de Antônio, p.3 v. 

0 s  pais de Jonas sugerem que a família seja orientada sobre o que é um pós-operatorio. 

"Eu acho que aqui a eqfimgeenr é úlima, os médicos s80 rranravilhosos, os 
exames que eles f i e m  são para fer certeza do que está acontecendo. Mas eu acho 
que msa as,sisiência de o?-ienfar o que vai acontecer é Imporianfe, e poderia ser 
melhorado. Ele olhava para mim e pedia socorm para mim. Porque tudo que 
e,slava acontecendo para eles era normal, mas para mim não era mmuI"(Iw~e de 
Jonas, p. 18) 

O que é cotidiano para a equipe, nãto o é para os familiares. 0 s  pais de Jonas 

comentam o quanto é dificjl conviver com a incerteza do diagnOstico do filho, enquanto 

estudantes, em número expressivo, vêm ver o filho sem dizer nada. 

"Parriculamente, em relação a equipe médica.. . a professora chegmra, com sere, 
oito aimos junto ... a maioria é mais jovem que a gente. E eles não dizem nada.. 
Por fim a professora diz: Olha, precisamos falar com vocés em particulur, lá,fbra. 
Te chamurn lá fora e te dizem é isso, Isso e aquilo. Aquilo m-o P apda,wl, mme 
nawilo conosco, frás uma angristia. c..) A g w  essa coisa de chamar e dizer: Olha, a 
siíuaçfio dele é grave, ele pode ter una &mor, mas eu d o  posso re antecipar. .. e 
depois ir embora. E ,sd irir de novo no dia scgurnfe. Jsso 6 mito dificil e deve ser 
reavaliada(..) Eles vinham em bloco para não dizer nada. Não tinham u que 
dizer, ou ndo queriam dizer por cautela. ... Mas eu acho que essa coisa de chamar 
o cara para o corredor para dizer se & uma coísa hoa ou mim.. Se 6 uma coisa 
ruim, M o  deve ser chamado assim. Deve ser d& um msessorummlo, um cxpoio 
psicológacu, deve ser bem traba1hudo"ripui de Jonus, p. 38). 

A mãe de Jonas, por sugestão de um médico amigo, sugere o diagnóstico, mas a 

médicas não aceita. Constata-se, pela fala da mãe de Jonas, que em relação ao diagnóstico e 

ao tratamento, a equipe médica não e receptiva As sugestoes da família. 

"Ele estudou uma noite Inteira para .saber e conflnnav o que o JomIUTy tinha. Ele me 
pediu: Avisa para eFes que é Dii~erticuJo de NecjGeI. .. Pode ser alto e eles não 
estão achancb. ' A( eu falei no mfP.a dia para a médica, como se fosse uma idéia 
minha. Ela disse: r Esdomus pee~qui4sando tudo o que poderiu ser, estamos vendo 
tudo. Jú fizemos exame para isso e não deu nada. ' B realmente, como ele disse, 
eslava mai.7 alto. Ele &o quis ser anti-éfico. ... um médico de fora que nüo faz parte 
da equipe, não estd acompanhando, e vai dizendo o que é... e eu acho que essa 
aherlura, ox mCdico.s nfiu dão. "(h4ãe de J o m ,  p.40). 

Avalia a Instituição - As famílias fazem uma avaliação positiva da instituição 

hospitalar onde o presente estudo se desenvolve. 



KiVo hospital, tudo foi importante, mas a ernergên~ia.fii~f;r&mensal. .. Nâo,fi>sse a 
emergência agir como emergência mesmo .... Foram de oito em cima da criança. 
Porque nds ennramos e  ele,^ ptigaram o J0na.r ei ... N6.r íivemos som, porque n6.s 
mficamas 3 dias m emergência ... Tivemos sorte também, porque vimos que nos 
outros pIantr7es nfio eram os mesmos mtdicos, e a geme viu que aão era a me.ma 
emergência ... Aquela emergência que nos atendeu, foi ... rn mnca vi, durmle o 
período que estivemos ld ... ernergêncía como aquela, coesa, a mil. .. o p p  ... 
médico.. . . ''W1Te de Jonas, p. 44). 

"Eu não quero mais saber de nenhum ouiro hospital, meu $lho foi bem tratado 
aqui por iodos. Eu não tenho  queixa.^, s6 mesmo dessa que eu te falei que pegou o 
meu j / h o  mas. Eu ilao sei se 6 porque ser estava perto, se é porque tinha geme por 
perto, mas o meu jlho foi bem {raiado p r  m i ? ~ s " w ã ~ '  de Léo, p. 19). 

A familia de Antônio diz que ele nasce no HCPA, onde permanece por 28 dias. A mãe 

fica hospitalizada um mês antes, em observação, na maternidade, Diz que já conhece a 

instituiçiio e que "o trutumento foi fim de série. "(p.34) Durante a atua1 internação de 

Antonio, a mãe é atendida na emergência do hospital. 

"Na emergéncía, eu expliquei que taw com meu $lho aqui na IJTJ.  ..eu fava muito 
nervosa. A rnbdiça foi muito legal. ... Olha que eu lenho tido sot-te. Tornara que a 
nova doutora também seja uma pessoa legaIMQdãe de Antdnio, p.5I3). 

O pai de Antônio acrescenta: 

':.. eu tinha um bom conceito do hospital, e airada tenho. M ~ , T  na nossaJímçdo de 
pais, a gente vê que tem os bom e tem os mim. b.36) ... aqui jli est& ,todos os 
dados dele, com toda a história dele ... por isso que viemos ... u m ,  porque o 
hospitol é bem falado... esse daqui e o da PUC ... Cada hospital tem suas 
caracrerisricas ... "(Pai de Antônio, p. 79). 

As familias deixam transparecer sentimentos contraditórios relacionados sitmçks 

específicas vivenciadas a cada momento. 

"O hospital por r n c ~ í , ~  maruviihoso, é um hospital e tem ,ma rotina, irahalho, e 
mesmo com toda a atenção, conhecimento que as pessoas têm deníro do hospital. .. 
Porque para eles, aquilo é ~ ã o  normal, mas para a gente que chega p i a  primeira 
vez, t! angustiante, porque as resposla.r não chegam imediatas. Não que elir  não 
querem dar, é que na verdade o tratamento é assim. A m#iamília fica à macem de 
infomwç6es.(p.28$ c..) Deus foi bondoso cmosco, as  porta,^ se abriram para que a 
gente pudesse ter todo esse atendimento ... Nosperpn&ram se nds f~furhamos plana 
de saúde ... O que eu achei legal é que alendem todos da mesma forma, ipuL ... 
Porque eles flzepmm tudo como se fosse o plano mais completo pu.sível"(Pai de 
Jonas, p. 35). 

Além dos depoimentos acima, a familia de Jonas percebe muita demora na resolução 
do problema. A equip vive a incerteza do diagnostico e a pressih da família para elucidá-lo. 



A família parece não perceber que a medicina não é estanque e matemática. Cada pessoa tem 

sua individualidade e reage a sua maneira aos exames e tratamento. 

"Quando nbs entramos naquele hospital, no dia I de abril, meu marido ganhou 
urn curtdo de autoriza$ãopm os pais enlmrem no hospital, e a data era até 30 de 
abril. Aquilo parecia absurdo. Pemel, daqui a dois dias vou estar saindo hqzri. 
V270 .fazer os exames, vão ver o que ele tem, vai tomar um remedinho e vamos 
embora .... (p~muoeceram quase um mds) .... nds e.~tdltmos chegando ao ponto 
mdxima Limite. Nós não srxhhwos como nbs iaamos superar i , ~ m  se disse.s,sm: 
'Não acVlamas nada' E voltar aquela rotina, sem uma pempectiva"(h4e de Jonas, 

p. 40). 

Constata-se, nas fdas das famílias, que a instituição é avaliada comparativamente em 

relação as outras pelas quais passam. As famílias, com expfiência em outra instituiçfto, 

apesar de referirem que esta é melhor, não deixam de colocar suas percepções e sugestões 

sobre a instituição e as unidades. 

A família de Minam, Liane, Antônio e Léo compram o atendimento recebido no 

hospital onde o estudo se desenvolve a outro hospital. 

"Na emergência ab outro hospita6 não explicavam ... quando ela ia ser transferida, 
perpmei se íam levar ela de maca até a ambuldncia, disseram que não tlnharn e 
que eu feria que levar ela no colo. Levei atk a ambulâmcia e viemos pam cá. 
Quando chegamos ~ q u i  foi um atendhmto bem d!ferenfe ... Jd mandarum direto 
para çrf, a UTI, não pararam em lupr nenhum. (p. 20). No outro ho.rpita1, não me 
agradei nem um puco daquela sala que ela lava. Quando chepei  aqui e vi o 
eslado que ela estava ... Ai, a gente viu que f d o  mundo ... as entemeiras, os 
médicos, iodos se interessaram pro case dela ... Desde o arotnclpifo que efx chegou 
até que ela saiu, foi bem trufada? por todos. NGo tenho gwim de ninpérn 
aqtii"(Pai de Miriarn, p.2 21). 

"E no outro hospidaJ não t como aqui, que tem enfirmeira que ofha I& hora. Lá 
não. Tem 3 enfermeiras para atender Q criançada loda, Tinha dias, que tinha 20 
ou 25 crimças. E as mães não podiam sair de Id, tinham que ficar pcrm ~widar 
(p.6). Aqui, k um ateladimenbo muito especíal, tanto das enJemeiras, como dos 
upareihos. Lá no outro hospital, não tinha aparelhu,~ ,w$cientes, e aqui é ósimo o 
atendimento, d maravilhoso. ... Me respondem as perguntas...@. 110). Eu tava até 
pensando: como aqui tudo é bem organizado ... A m i n a  estd fazendo a 
medicumeralo.. . Botaram isso aqui, picaram u m  vez s6. .. (abeca fh). . . Ld no O U ~ P O ,  

rasparam toda a cabecinha dela ... a mãozinha dela toda roxtnha. .. picaram ela e 
não linha mais e-$paço pra colocar o som.. Como é diferente os hompi#a h...@. 21) 
c..). No hospital de Sapiranga, eu era obrigada a ,ficar ran hospitai com ela. 
Quando ela lava ld na UTIP (HCPA), não. Eu até poderia vir em casa, como eu 
vim uma vez de ccaropia7'M~e de Lime, p. 45). 

O.. .  no outro hosprral linha horário nu I JT I  como no CIInicas, mas o , ~  dois juntos, 
pai e Me, não podiam ficar. Por exemplo, eu saia e ele e n m a .  Isla durante o 
dia. Durante a noite ele não podia ficar, piem do lado de joru. E'Je tinha que ir 
emhora, e eu não podia sair de lú. Tinha queJcur sozinha, das 1 O da noite até QS & 
da manha. Soziraha Não podia jkur n i ~ p h n .  Imo que nOs estávamos pelo PÊ 
NGo podia nem sair ptw fazer um lap~che, Se su saia as I Oh, ru rido emirma wuis. 



Não inleressava se teu filho tava Iá ou não (p..lOJ). O atendimento no Cli~rica~s ji)i 
superbom. Eu acho que na& precisa ser diferente. Comparando com o outro, o 
HCPA era um parai~o ... "@.&e de Aniônio, p. 102). 

"No outro hospital, nos primeiros 2 días, ele esfava bem, porque ele internou por 
hronquiolife asmdtica. Foi f a m  nebulização, em vez deles procurarem internar 
num hospital com mais recursos ... não, eles seguraram ele durante 4 d i a  ai no 4" 
dia ele veio pru cá em crise consarlsiva, direlo para a WT?. E até agom não saiu 
mais do hospital. Fazem dois meses e doze dras ... "@6e de Léo, p.2). 

Da mesma forma que as famílias comparam as instihiições, também avaliam 

comparativamente as diferentes unidades por onde passam. Observa-se que alguns fatores 

como tempo de hospitaiizaçIo e a atenção dispensada pela equipe família, sZio determinantes 

na avaliação feita, 

"Eu acho que na UTIP, eleles tém mais cuidado. Nu UTI tinha urna nte~ldente s6 
para ela e ali ~ i i n p b m  entrava sem [mar as mãos e usar máscara, e quando ela foi 
para o quarto e m  diferente que as auxiliares lidavam com ouiras crianças e 
muitas entravam e não lavavam os mãos. elas podiam ter tido um pouco mais de 
cuidado. Nu resto elas tratavam bem Achei muito carinho. Mas o cuidado foi bem 
drfereente ... c..) Pra nbs, eu até acho que no gwrto nós tivemos mais atençüo. Na 
UTI é dflerenie. Tinha mais alenção com ela. E pio m&r eles conversavam mais 
com nús. Qualquer coisa que eles fosse fazer, antes eles sempre fa1mam"~ãe de 
Míriam, p.65). 

'A  UT1 é um lugar multo claro, ente0 ele não coraseguio dorw~r direito. A 
temperatura ... eu passei muito ,frio Iá por causa do ar. E é muifo haruihento, as 
crianças chor~ndo~ aos ps.$oas fakmdo. Depois & cirurgia ele disse: '- Müe, L* 
quero ir embora daqeri, essa luz nos meus olhos, essas pessoas .fBJando, eu indo 
a@ento mais $car aqui. ' A UTI por um lodo d mamvilho.a,  ma.^ tem e.s,w.s 
detalhes que ... Em remos de conforto não P nada bom Aqui no qmplo, k muito 
mais espaçosa. A UTI k muito pequena, bem aperiada. Aqui a gente desliga as 
luzes, deixa a do banheiro Jigodo pnra se entrar e sair. E uma veniil~ção naiural, 
tu tem conmle. Quer ver televisão, quer escutar umo música ... (p.15, Quanto as 
cadeiras, eles explicaram que na UTI nfio tem como fazer diferente, porque se 
u m  zebra, eles precismi trabalhar rápido. E .se rem algu&m muito confortckel ali, 
dorme, descansa demais e atrupdha. c..) Enlüo s6 tem aquela cadeira, para uma 
noite tudo bem, mas p m  quem tem que ficar sete dias do lodo de um jfi3ha é 
mortal. Esse tipo de cadeira que bem m unidade, seria Ótimo Id psa UTI... Agora, 
aquela csdejro é humanarplente impossive( a não ser que hqja uma permuta entre 
mãe e o p i  'Mãe de Jonas, p. 18). 

"...no quarto (Unidade de Inrernação Sul) estd mais tpanguilo que m WL.. A 
gente pode ficar os dois aqui ... aqui, a gente tem roupa, tem banheiro, a gente 
ioma banho ... "(A!& de Antônio, p. 78$. 

'i3 primeira vez que nós fomos para a IJTiP foi maraviIho,so. Essa segunda, que 
ele estava se recupercmndo da cirurgiu, nós foms muito bem assistidos. Mas linha 
uma urg2nciír no quartinho &frente, e parece que até a menina faleceu. Como ela 
estava com um problema muito skrio, lo& mundo e , w a  em cima da menina. 
Enfermeira, médico de pirunt60, #rês+ quatro auxiliares direto. Então a gente tinha 
que bnber s chamar !h. Entoo eu pssei  a noite chamando @23$. Entre as 



unidades de intemaçdo, o norte t muito melhor que o sul. A equipe do sul c2 
desligada. A equipe do norte o l e m p  que eu estive, nota dez. Eu nupica precisei ir 
CIPI(,S de uma auxiliar. Eu ligava a luz, elas estavam na hora. Aqui eu ligo a luz e 
lenho que ir atrds. Porque ligar a luz e não ligar é a mesma coisa. Entre o sul e o 
norfe 6 uma dífrença de 180 graus"(1Mãe de Jonas, p.22). 

A UTI representa o alto risco de vida, a urggncia, e requer peman6ncia constante. A 

unidade de internação 6 para médio e baixo risco e ngo caracteriza situaçks de urgencia, o 

que contribui para diferenciar as unidades. 

"Lu na IiTI eu achava os rnédrco,~ bem m t , ~  rrntere,ssados. Ele# eslavarn loda a 
hora Id explicando as coisas. Aqui a gente pergunta e dizem que não sabem. Nem 
os exames eles nâo dizem"QMâe de Míriam, p. 45). 

Depondo, as enfermeiras dizem que a falta de informações é uma queixa frequente 

dessa família, e a troca de equipe na unidade provavelmente tem contribuído para isso. 

Dizem, também, que o resultado do exame do irmão, deve ter chegado há mais ou menos dois 

dias, mas parece que os médicos sentem muita dificuldade de dar a noticia aos pais. 

Os convênios que cobrem as despesas de internação são mencionados no estudo. Mo 

caso do pai de Antanio, a avaliaçgo do seu plano de saúde é fator negativo, dificultando ainda 

mais o processo de internaqão do filho, em decorrência das exigências burocráticas, que 

obrigam o familiar a vários deslocamentos entre o hospital e a sede do convênio. 

"Lá no IPE, em cima da mesa tinha um papelzinho dizendo, que os primeiros 
sete dia, o IPE cobre, o resfonte dos sete dia 50% d por coma minha. Eu falei: 
"Eu p g o  isso a onze ano., agora que preciso vou ter que pogar? A mulher que 
me atendeu disse pra min jcar feliz, porque cobriram os sete primeiros dias ... 
Eu me apavorei, até f i i  meio gw.r.ro com eles ... daí me chap~u~rom Iá em cima, 
pra conversar com eles ... Dai elas me explicaram que o médico do IPE oqui do 
hospiml tem que assinar .... Com o I d o  assinado pelo médico, au levo lá, eles 
aulorizam. Agora, só o que tem que fazer é renovar de sete em sede dia.(..) ... é 
uma burocracia e eu reclamei ... Eu tenho que chegar no hospital, pegar um 
papel, achar o médico credenciado pelo IPE, pedir para ele a,~sznar o laudo, 
então levar lá no IPE. No outro dia, eles passavam por uma junta médica, lá, 
pra vê se autorízam ou não. No dia seguinte, eu vou Iá as duas hora, pego, 
trago aqur no setor de convénio do ho.rpiral, e enlrego pm eles. Dai eles vão e 
me dão outra folha pra quando vencer esta ... c..) eu que não moro aqui, tenho 
que ficar pra barxo e pru cima, vou pra lá a pra cá, pra lá e pra cd-.. eu nunca 
precisei do IPE, primeira vez que eu estou precisando, eu me decepcionei ... 
Não VOU precisar pagar mas, de sere em sere dias passa pela junta médica de 
/S... k.25-28). Conlinuo indo de 7 em 7 dias ar& o IPE, autorizar a 
permanência do menino no hospilal"(Pai de Antônio, p.60). 



O transporte também é mencionado. A mãe de Liane comenta sobre o serviço de 

transporte cZa prefeitura de sua cidade, que traz as pessoas para consulta ou admissão no 

HCPA. 

"O arendimenro dqui  da ppefeihrra, estd muito ma/ organizado. Ncis fomos ontem, 
eu e a nenê, as 6 e meia da manhã. Eu levei uma térmica de mamd p w  ela. Eu sem 
dinheiro ....fig ueI o dia inteiro, passei a dia inteiro sem na da... sem comer nada ... E 
se prão,fosse a prefeitura de Parobé, eu não teria vindo pra casa ... Foi aprefeitura 
que me levou, e eles linham a obrigação de me buscar. .. Em 6 hora9 da tarde, e a 
menina com fome, Terminou o leite da menina as 2 horas ... e eram 6 homs e eles 
não tinham ido me buscar. .. desde U,T 6 e meia da manhã. ..Da( quando vi o carro 
da prefejtura de PurobR que 6 adiante de Sapimga, pedi a p  para eles ... Eles 
me deixaram no asfalto, e dali eu descr a pé ... Deus o livre! E uma coisa bem mal 
organizada, e a gente preçi.sa deles. EIe,s poderiam avisar que não iam ou dar o 
dinheiro pra mim voltar. .. Era I e meia e eu eslava pronta ... m eles poderiam 
levar de tarde também ... mas não, foi as 6 e meia da manhã ... "(Mãe de Liane, 
p. 42). 

Para as famílias é evidente que não bam ter excelente atendimento hospitalar se os 

serviços de apoio falham. Quem sofre é o cliente, no caso a família e a crianqa, conforme 

relata a mãe da Liane, com repercussão na alimentação, segurança e integridade fisica de 

mbas. 

d) Ao fazer planos de retorno para casa 

A familia inicia o planejamento do retorno ao cotidiano ao perceber a possibilidade da 

alta hospitalar. Este subterna é descrito através da categorias: Aguarda a alta; Plmeja O 

cuidado de ,wÚde ap0s a alta; Planeja o cuidado da cuba; Planeja o retorno ao trabalho e 

ao estudo; Manrfes fa dthiu'as sobre o co f id~ano. 

Aguarda a alta - Após alguns dias de permanência no hospital, a família começa a 

pensar na possibilidade de alta. Embora almejem voltar para casa e manifestem sinais de 

cansaqci, compreendem a necessidade de permanência do filho no hospital. 

"Não é que me incomoda, mas a gente$ca pensando, né. ....c..) Não vejo a hora de 
ir embora. En fãe, tudo r,~so ajuda ... (p. 68) c. .I. MU,T d como eu disse pra rn&dica, se 
acharem que tem que fazer mais alguma coisa, a gente não quer apressar. .. Desde 
que ele teve na UTF, nunca pedi a previsão de alta ... Se a criança esta aqui, L 
porque precisa. Não ium deixar sem neçes,~id& lm mandar embora. Então eu 
não pergunto. Eu até nem sabia o dia que ele ia ter a/fa da IFl. ..c..) Os mkdicos 
não fdarram nada, e eu $6 perguntava como ele estuva ... E o neuro também não 
deu alta, e a médica disse que não tinha previsão, e tinha que coPiver.wr com rahs ... 
os remedínhos que tinha que tomar em cu.Ta ... e~t f in  ... então, a genk fá bem 
aqwr̂ "&?ãe de Anlonio, p. 78). 



"Se correr tudo bem com ele e o neuro falar com a genfe, acho que lú por quarta- 
feira, a gente jd vai embora. (. ..) mas, se fi-i~er que ,ficar mais u n ~  dias pra Jazer o 
que tem que fazer e sair duqui melhor. .. "@i de Anldpfis p. 778). 

As enfemeim da unidade informam que Antônio nzo tem previsão de alta, motivada 

pelas convulsões no shbado noite e um episódio de diarréia. Acrescentam: " - Esse caso é 

uma legitima "zehra"(p. 8 I). 

Para as famílias, os médicos têm a capacidade e o poder de decidir quando dar alta 

hospitalar para a criança. A família aceita a decisão çom conformismo. Os pais de Antônio 

dizem que, depois de 40 dias hospitalizado, ficar tuna semana a mais não faz diferença, 

contanto que o menino saia bem. No laudo encaminhado ao IPE consta a previsão de alta para 

segunda-feira, mas, segundo o pai, não há previsão de alta, em fungo dos exames que estão 

realizando. 

No dia da alta, muito contente a mãe de Antonio, m a  tudo para sairem do hospital, 

enquanto aguarda o esposo para buscá-los. Não sabe ainda o resultado dos exames. 

A mãe de Liane aguarda a alta, condicionada ao termino do anti bibtico. No dia da alta 

est6 euforica, sorrindo muito, e diz não ver a hora de sair do hospital, chegar em casa e ver as 

o u m  filhas. 

A a1 ta significa voltar ao seu mundo, tetomar a vida cotidiana. 

Planeja o cuidada de saúde após a alta - Quando a possibilidade da alh comeqa a 

ser mencionada, uma das primeiras preocupações da família é o cuidado de saúde do filho. 

A mãe de Antanio fala com a rn6dica que acompanha o filho no ambulatório, pata 

marcar uma consulta extra para ele. Os pais manifestam duvida se o acompmhamento no 

ambulatório do hospital pode ser pelo SUS ou deve ser pelo IPE. Pretendem continuar com o 

acompanhamento mensal no HCBA, pois aqui ja tem seu ptonhario. 

Vqui  vai ficar um pediatra pra fazer revisão de ambulafcírio e um nestrologi~ta. 
Eie vai precisar fambém, de um especiaIi.~ta de pulmlio. (p. 71). Ele v ~ i  ter um 
nmro aqui, mas vou m m w  um nmro lá inmbkm ... I A  rem bastante pediatra, 
neuro, fudo.. . " (Pai de Antônio, p. 79). 

"'Mos vamos ter que continuar com 0.9 dois. Com a pediatra dele de Já e os daqui, 
porque aqui scí uma vez por m8.7 e lú não. Qualquer@bvezinha, uma diamria, a 
gente leva ld ... "(Mãe de Antônio, p. 79). 

Ter alta, para algumas famílias, é descentralizar o atendimento do filho. Por questões 

de distancia h& necessidade de garantir o atendimento perto da residência. 

Lime e encaminhada para acompanhamento pós-alta no ambirlatbrio do HCPA. Como 

moram em outra cidade, a mne diz cluc apesar da dificuldade que tem em trazer a filha ao 



HCPA, dar6 um jeito de fazê-lo. Demonstra preocirpqiio e questiona o que fazer caso a fí l  ha 

volte a apresentar os mesmos sintomas. Não gostaria de voltar ao hospital de sua cidade. É 

orientada para continuar fazendo o controle no posto e buscar recursos antes do agravamento 

cEo quadro. A rnge mostra-se preocupada ao receber orientaqão que a filha, ate retomar h 

consulta no ambulatório, terá restrições: não deitar, nunca beber líquidos finos nem 

somente mamadeira engrossada. Diz saber que a criança precisa tomar água, e questiona se a 

posição sentada não prejudica a coluna da cnanp, e que será dificil cuidar da filha de forma 

tão especial, principaimente porque terá que trabalhar. 

O planejamento e cuidados de saúde são necessasios apbs a alta, 
principalmente para aquelas crianças com sequelas. Para estas famílias, o 
risco de vida a que sem filhos estiveram expostos enquanto internados na 
U T P  permanece após a alta, conforme diz a mãe de E o .  

"Qualquer gripe, pode dar falta de ar, pode aré precisar muito de 
nebulizações. Por zsso que eu vou ter que ter o nehuiizador em casa. Pude 
vo liar a baixar, mos nâo necessariamenfe na UT1.P" (Mãe de Lto, p. 18). 

Na fala dos pais de Jonas também percebe-se a impressão marcante da fmgdidade de 

vida que o filho esteve exposto. Tornam-se pessoas mais exigentes na escolha de profissionais 

da saúde que cuidarão do filho agora. 

"'Nós vimos que Prão $a parapcm srl com um pediam, mesmo que sempre lenha 
acertado ... Acertou porque eram coisar triviais. Como pode psS~nas  com o mesmo 
tilulu? ... Vimos a dferença de pessoas que se ahralizam de pessom que n a  se 
aiualizam. E n&o se aretdizar. .. &s vezes está nas mãos dele uma vida. .. Por não 
perceber uma coisa assim tão gritante, &sencudeou rude o que aconteceu. isso 
nos fez quesiionar mdlo. Nó,s queremos profifisS~iomj,~ maios ahraiizado,~. Ou irai ser 
o melhor ou... irds vamos procurar ourros pmj?.issionais"(Pai de Jonas, p.36). 

Pianeja o cuidada da casa - Com a pssibiIidade de alta hospitalar a fmilia começa 

a pensar na necessidade de preparar a çasa para o retorno. E a família de Antônio que fechou a 

casa e durante a internação do filho no hospital, preocup-se. 

'"Está com um pouco de mofo gla~ paredes. iF:.~tou pensmdo em um dia C& semana 
que vem, ír I&.. Eu fava conversando com outra mãe, e ela me dkse que se eu 
quiser ela vai lá me ajudar a Ifmpav"(Mãe de Anfdnio, p.69). 

"Eu disse pra minha esposa, que a gente tem que ir ld, jazer uma Jimpeza, e eantes 
dele ir para casa, fazer ourra. Porque só com m a  mío vai Iímpur tudo. 
Principalmente corfina e cavete. Porque até a çohertu, se a gente levanta assim, 
ele jd espirranPai de A~ntdnio, p.69). 

A mãe de Antônio pede então que o i r m a  e a cunhada fiquem no hospital para que ela 

possa limpar a casa antes da alta do filho. O ambiente fisico, mesmo sendo sua caw precisa 

estar preparado para preservar a satide do filho. 



"A gente vai.fazer uma limpeza geral. .. c..) Mesmo assim, depois que eu sair daqui, 
eu não vou pru casa, vou lá pra casa da minha mãe, até llmpau, suir u mufo de 
audo ... Depois sim, quando e,~tiver tudo organizado, eu vm pm casa. Vai estar 
tudo limpinho, com cheirinho de íimpeza ... .@.7 1 )  Meu marido eski pintando as 
puredes da casa, e ainda falta o teto"In/lãe de Anldnio, p.85). 

Planeja o retorno ao trabalho e ao estudo - Com a melhora do estado da criança e 

ou a aproximação da alta, as famílias, de modo geral, programam a retorno a s  suas atividades. 

Este retorno representa a possibilidade de recuperar o que é deixado de lado durante a 

hospitalização do filho e que repercute nos projetos de vida com irnpIiçações econôrnicas, 

profissionais e acadêmicas. 

'Já conversei com o tenente, ,se precisar eu peço mais um período de quinze dim 
de licença, depende do A ntdnio. Se ele está bem e sair antes, eu cancelo a licença, 
se ele forpro quarto, e u p . ~ s o  trabalhar e ifirpro hospifal"(Pai de Anfdnro, p.29). 

"Meu marido deve retomar ao frabalho na segunda-feira. Mas, enquanto A ntdnio 
não tiver alta, m i n h  mãe ms ajudará aqui no ho,spibal.(p.%!) c..) Eslurno.~ 
precisando de dznheim, livernos despesas e o diplhei~o dzminuru (p.83). Assim, ele 
está vvollando ao trabalho, mas apenas para a BPagada. No outro emprego, vai &r 
mais um tempo ankr de voiba"(34Je de Anf&nio, p.85). 

A mãe de Liane manifesta sua necessidade e vontade de voltar a trabalhar. 

"Eu estou pensando em ,ficar uns 15 dias em casa, depois que sair daqui, para ela 
jcar bem recuperada. Depois, procurar um emprego pura podes viver. .. Lá em 
Sapirmga tem urna vereadora que me ajudou para eu illr ti Porto Alegre pra 
gonha~ a Liane na Santa Casa. Agora, quando eu saí daqui ... vou ir atrás dessa 
vereadora, pam ver se ela me ajuda a conseguir um s m i ç o  <.. E a única 
e.rperunça ... @. I O). Hoje, quando os médicos tiveram aqui, eu perguntei quanio,~ 
dias mais ela ia ficar. ..parque ai meu marido @ia trabaihar ... na fábrica porque 
disseram que ele podia voltar se não demorasse muita. Mas, eles disseram que ela 
$caríi mais uma semana" Mãe de Liane, p. 16). 

E diz que precisa de dinheiro para comprar o leite especial da filha, mais caro. 

Quando estiver trabalhando, pensa em levar a filha mais velha junto no serviço. Pagará a 

mesma senhora que cuidava das filhas, para cuidar da segunda, e A madrinha para cuidar da 

pequena. 

A mZk de Jonas diz que quando vieram para o hospital. abandonou o trabalho e a 

estudo. Agora pensa em retomar. 

"Eu fiz urna rehção para a secretdria ligar para todos 0,s clientes e pam a 
faculdrase que eu estou estudando. Semana que vem vou at6 lá ver como vou me 
organizar, se eu vou pamr o curso ~ Q F  um tempo ou ,Te eu p . ~ s o  confinunr. Eu 
larguei tudo, eu não conseguia e não linha vontade de pensar em na& . Parque 
viemos para cá pensando que Jogo íamos embom .E isso-faz quase um mès"@dãe 
de Jonas, p. 1 2). 



Manifesta dúvidas sobre o cotidiano - De certa forma, os pais ficam tranquilos por 

estarem no hospital acompanhando os cuidados que o filho doente recebe. Com a 

aproximação da aIta, manifestam preocirpaqSlo com a continuidade dos cuidados a domicilio, 

mais evidente nos casos em que a criança n5o está curada ou apresenta sequelas da doença 

que provocou a internaçgo. 

A mãe de Antônio refere que falta no menino readquirir o desenvolvimento anterior: 

firmar a cabeça e recuperar os movimentos do braço e pem esquerdos. Continua 

necessitando de fisioterapia e ela complementa com exercícios- Preocupa-se com a 

possibilidade de o filho ir para casa com alimentação poz sonda nasomtrica. Diz que ele está 

melhor da diarréia, pordm n8o está bom. Relembra o susto da convulsão e diz que não saberia 

o que fazer se estivesse em casa. Estar no hospital significa pronto atendimento para as  

intercodncias que o filho possa apresentar. Sente-se mais segura no hospital do que em caça. 

Além do aspecto de saúde, tem dúvidas também quanto à retomada do dia-a-dia 

"Agora eu nüo sei ... se a genfe vai poder ir em festas, nesse tipo de coisas, até ele 
pegar uma cerza idade. (p. 70) Temos umo festa de I5 araos de uma prima, mas acho 
que não I ~ Q ~ O . T  porque pode prejudicur o tnenino"Wãe de Antdnio, p.85). 

Acrescenta que, logo apcis a alta, ficari na casa da mãe, porque não terá tempo de 

cuidar da casa. Precisa dedicar-se ao filho, que necessita fisioterapia e remédios em virios 

horários. PIaneja Ievar uma menina para ajudá-la, quando voltar para sua casa. 

A mãe de Sandra verbaliza sua preocupaqão com a moradia e a sobrevivência da 

EamiIia, fazendo planos futuros. 

"Quero me mudar p a  perto da casa da minha irmã mais irelha, que mora no 
bairro Anchieta. Ela mora numa chcícaraa onde tem lugar para plantar e eu p o , ~ , ~  
ajudar a,fazes horta, porque elo não t muito de mexer na terra. Tem arvoredos e 
dd para criar gnlinho ... ai jd rrirn ovos e carne. Dd para criar porqu fnho lambem ... 
Nds vamos ver se até o Jim do ano a gente vai pra /LI. Ai eu posso Irabalhar na 
CEASA que é pertinhu, ou nu CRT do bairro onde já ~abalhei uma vez c..) Vou ver 
lá nopo,yno de saúde se nau tem o progarna do leide, para p h m  ao menos o leite 
das crianças. Já E! umta despesa a menos por mês, porque o leite para essa eu sei 
que vou ler que comprar, porque E una Jeife d e e n t e  e lá não deve ter. . "Mãe de 
Sandru, p. 19). 

A mãe de Jonas comenta que enquanto esta no hospital priorh o cuidado ao filho e 

repensa sua vida. A perspectiva da alta faz com que se programe para reorganizar a vida, 

dando prioridade aos filhos. 



"Eqwanto Jonas estava na UTIP ou estava sem diag~ihticti, em momento algum 
eu pensei em mim. Hoje mesmo eu estava pensado o que é que eu vou fazer. 
Pintar o cabelo, depilar minhas pernas com cera, que eu faço sempre, fazer 
minhas unhas, que faz um mês que n&o as fago, coisas assim que eram rotims, o 
meu eu; escutar uma múrica ... Ir no meu escrifbriu, pmprar algum projeto, ver 
como é que estão as obras ... (p..ldJ Agora eu seí que para eu recuperar esse mês ... 
eu lenho o meu escritório, minha jaculdade, minhas coisas, tenho as criunças, 
tenho mil coisa que eu quero faze r... Mas com muita refFeMo, coisas que eu vou 
mudar, psiçi3es que eu vou 6omr d@rentes do que eu estava fazendo, coisas que 
eu vou contornar. Vou tentar mekovar o nível de vida, qualidade de vido. Uma das 
cui.rcss que eu vou fazer é tirar mais tempo de manhã para ficar com eles, frinlap 
reluxar mais quando estou com eles, porque eu estmo sempre muito estressada 
porque eu trahalhm~a m i t o .  E quunlo mais eu trabalhava mems tempo eu tinha 
para qualquer coisa. E eu sempre e s t m  com muila coisa na cabeça. MU.T agora 
eu vou dur no nainimo dum ou frés homs a mais para ficar com e/esm(Uãe de 
Jonas, p. 20). 

Quando o risco desaparece e a criança não necessita de cuidados especiais, a família 

volta a preocupar-se consigo, com o próprio self. 



4.3. Reconstruindo o Cotidiano: reorganizando-se apbs a alta hospitalar 

i Constata as condições de saílde do filho na 
alta 
Mantém o cuidado do fdho como prioridade 

r Tenta reargiriizar a vida 
Manifesta sentirnentns apbs a alta do Who 
Convive com a perda da filha 
Reavdia ri hospitalizrição 

Este tema refere-se ao período pós-alta hospitalar, e esta dividido em seis subtemas e 

suas categorias (Anexo 4). 

a) Constata ais condições de saúde do GIRO na alta 

Das seis crianças cujas fmilias participam deste estudo, apenas uma (Jonas) tem alta 

hospitalar curada, sem necessidade de maiores controles. L h a  (Miriam) vai ao bbito e quatro 

delas (Liane, Sandra, M n i o  e Léo) continuam necessitando de cuidados especiais e 

controles de saúde com frequência. 

Esth curado - Jonas, após quase um mês hospitalizado, tem alta no sexto dia do pós- 

operatório. Sai em boas condiçGes, considerado curado. Segundo a mãe, tem ótima 

recuperaç50, e a restrição t5 a de n3o fazer educação física por algum tempo. 

Necesita de cuidados - Antdnio tem alta hospitalar após 48 dias de hospitalização. 

Na nota de alta consta: "Alta em boas condições. Sem SNE (sonda nasoentériica), sem 

diarréia, ainda com um certo grau de hemiparesin a esquerda. Recomenda& de alta: 

Retomo para aieuropediatria, pediatria e nutrição; Encamjnhamento para fisioterapia 

motora; tomografia computadorizada de cdmo, PEA (potencial evocado auditivo) e PEV 

(potencial evocado visual) serão vistos no ambulatório. Medicação para uso em casa: FNB 

(Fenobarbital), FNT (Fenitoina), Diazepan, Baclofen, Prednisolona (em esquema de 

retirada) e nebulização. A Emergência se necessário". Há registro de várias reconsuItas 

após a alta hospitalar no prontwirio. 



Sandra, internada durante 15 dias, tem alta hospitalar com diagnóstico de refluxo 

gastroesofágico, o que requer cuidados de posicionamento e de alirnentaqilo, pelo risco 

constante de aspiração de conteúdo gástrico regurgitado e, conseqüentemente, pneumonia por 

aspiração. Há registros, no prontuhrio, de reinternações. 

Liane internada no HCPA por 15 dias, tem alta em boas condiçtks, porém com o 

diagnóstico de "refluxo gastmsofAgico". Na alta, a mãe é orientada sobre os cuidados 

necessários para evitar aspirações. Encaminhada para retomar ao ambulatório. 

Léo permanece hospitalizado no HCPA por 72 dias. Tem alta e é pneumopata crônico. 

Inspira cuidados respiratórios e de controle médico frequente. 

Perde o filho por bbito - Minam interna no dia 18 de outubro e vai a óbito no dia 31 

de dezembro. Na nota de óbito do prontuhio consta: ".,.diagnbstico de aplasia de medula sem 

causa definida. Durante a internação, evolui mal, com vários distfirtiios eletroEiticos, 

instabilidade hemodinhica. Fazendo uso de antibiótico de amplo expecto. Fez ciclosporina, 

sem resposta Internou novamente em WIP dia 26/12. QMT (quirnioterapia) de alto risco. 

Apresentou piora com episódio de dessah~ra@o e bradicardiq alem de crise convulsiva. 

Sangramento do SNC (sistema nervoso central)? Apresentou diminuição de saturação, 

persistente. Fez PCR (parada cardio-respiratória) sendo usado adrenalina, atropina, gluconata 

e desfibrilaç30, sem sucesso. Exames mostraram disfunqão eletrolitica além de outras 

alterações cumpativeis com aplasia grave"(p, 60). 

b) Mantdrn o cuidado do filho como prioridade 

A família continua com sua atenção voltada prioritariamente para o filho, mesmo com 

a alta hospitalar. Os pais repensam o controle de saúde, levam o fíIho para revisões 

frequentes, ficam envolvidos com os cuidados e continuam descuidando da própria saude. As 

categorias deste subterna são identificadas por: Revê OS cuidados de sawle; Necessito 

cuidados especiais; Dwcuidu da sua saeíde- 

Revê os cuidados de saúde - A família, ao sair do hospital, mantém a esperanp de 

que tudo volte a ser como antes da hospitalização. Mas a realidade apresenta-se diferente, 

fazendo com que fique com a atenção redobrada aos aspectos de saúde. 

A mãe de Jonas manifesta sua insegurança e diz que está mais alerta do que antes, no 

aspecto de sahde dos Alhos. 



"Eu fjquei m wito assus fada. Agom eu jb estou normal, masf%quei muito osmstada. 
Como de repente aconteceu com ele, no jviício tinha a impressão que de uma hora 
papa a o u ~ a  podia acontecer de,novo. Não sO com ele, mar com qualquer 
um"(Mãe de Jonas, p. 31). 

A experiência de hospitalização faz esta familia rever sua previsão de atenção h saiide. 

"Nhs fizemos um plano de saúde mais completo, para todo o mundo. N~ssus$Ihos 
sempre estiveram bem, nunca tiveram nada. .. Já tinhmos zrm plano, mas agora é 
mais amplo, claro que é mais capo, mas... A gente passou por uma expriéncia i& 
terrivel que não adianta. A gente pode deixar outras coisas. assim como a escola 
deles que é uma coisa findamental. Esse plano, pelo menos por uns bons  ano.^ 

passou a ser findamental .... Então nos pegou de sarrpresa, porque nds esthamos 
planejando, pura se alguma coisa aconrecesse, estivéssemos assis f idos. Mas aquilo 
foi ião rápido, que a genfe não chegou a fazer nada est tive mo.^ mita s o H .  Este 
risco, n6s na0 corremos mais ... Porque imediatamente Jjzemos um plano .... Agem 
eles estão assi.rtidos.. . Sem .sazíde não dd. '"milia de Jonas, p. 35). 

Aparentemente, um wrnportamento contradit6rio da família de Jonaç em relação ao 

piano de sabde. Quando o filha é hospitalizado não utilizam o piano de saúde que possuem e 

quando o filho tem alta hospitalar, uma das primeiras providências tornadas é fazer um plano 

de saúde melhor e mais completo para a familia. Ter um bom plano de saude representa para 

a família estar assistida no aspecto de saiide, ou que os filhos não vão adoecer. 

Além do plano de saúde, a família pensa em fazer o controle de saUde dos filhos com 

mais de um médico. 

"A gente tem ido Iá no hospitaljher a revisão. E agom as meninas, claro que a 
gente leva no pediatra, mas eslamos combinado .... Eu tenho que fazer um exame 
de sangue porque ... Estou começando a me tratar com um médico mais para ver a 
parte hortomolecular, para ver o excesso e a falia de metais. Então, estou com 
vontade de Imar os ir2.~, para fater uma avaliaqão. Vou aproveitar a minha ida, 
para levar ftodos.. . . "(Mãe de Junas, p. 36). 

A familia de Antônio continua a maior prte do seu tempo envolvida com os aspectos 

de saúde do filho. Sabe que ele não esta curado e busca recursos prontamente. 

"Bem, bem ele não estd. Aliviou. Poque ele saiu do hospital melhorado, não saiu 
curado,.. "mãe de António, p. 97). 

No primeiro retorno de Antônio ao ambulatório de neuropediatria, 15 dias ap6s a alta, 

a mãe diz que ele esta bem, esperto, ativo, aceitando a mamadeira de caldo de galinha, porém, 



esta com dimkia e cem uma dematite de perineo importante. Não sabe do que decorre. Diz 

que quando sair do neuropediatra, quer passar no pediatra do filho para uma consulta. 

Quando a criança tem necessidade de consultar com especialistas, a assistência fica 

diluída entre os profissionais. Ocorre uma divisão cEo ~rabalho médico, ao ponto de a farnilia 

ter que buscar dois profissionais diferentes, em lugares distintos, no mesmo dia. 

Com a cronicidade da doença, a experiência de risco se repete. Passado um mês da alta 

hospitalar, Antônio tem uma piora e necessita nova hospitalização. Os pais levam-no a um 

hospital infantil de Porto Alegre. 

"A sorte.fòi que nOs corremos rúpido, não chegou a piorar (p.96). @anda a gente 
veio ... ficamos pucu  lernpo em casa, um mês ... ai ele ficou baixodo de novo 
b.9q. Ele .sd$cou c..) com oxiginio, e com som pra os medicamenfo,~ ... Naquele 
hospital, os médicos já azdmenmm o Gardemi s o Eplim, porque ele jb 
aumentou de pesa. Ele ia bem gordinho .... Ele lá com 8 s meio. Mas ele já tó bem 
mais espertinha . . "wãe de Antonio, p. 100). 

Estar gordinho e espertinho simboliza estar bem, estar melhor. A família valoriza estes 

símbolos e n3o fala do problema maior que são as seqüelas que permanecem. 

A mãe de Liane diz que ela está bem, porém vivenciam nova situação de risco com a 

filha. 

"Tem que ficar Imantadinha sempre. E h  toma leide de vaca engmssado cem 
Maizena. Sb que eu, semana passada, tentei dor o mama.finiilho pura ela, sem 
a Maizena. .. j cou  que nem um cawãozi~rho ...B cm bem pretinha ... Dai eu vl que 
não dá para dar. .. "Mãe de Liane, p.35). 

Qual o significado para uma mãe, ter que manter sua filha sempre sentada, sendo 

alimentada com Iíquidos engrossados? Apesar de ser orientada pela equipe, a mãe tenta faz& 

10 i sua maneira e põe em risco a vida da filha. Alguns símbolos devem ser modificados e 

novos simbolos aprendidos. A partir de então, a mãe segue as orientações recebidas. 

Por vezes necessita pedir ajuda para pessoas da comunidade com maior experiência que ela. 

"No dia de Nasal fiçamos s6 eu e elas ... Ele foi viajar. ..  ela.^ comerum manga e 
essa daificou mal, tão mal... botava umas brchas enormes, chegavam a ser pelutlas 
na ponta ... Mas eu fiquei assusra da... Dai chamei a mulher ali baixo ... Ela velo e 
djsse: - h&, ela ta naelhorand~~ ela tem que boiar pro fora .. Dai ela começou a 
emagrecer. .. ela n f i ~  come.. . "&f8e de Liane, p. 3 7). 



Necessita de cuidados especiais - Geralmente, quando a criança sai do hospital, 

continuam as preocupações com a sua saride. Esta preocupaçZio é maior quanto maiores são 

cuidados necessários. Por vezes a criança necessita manter medicações, nebulizações, 

fisioterapia, alimentação especial e pode necessitar de novas hospitalizaçães. 

A mãe de Antônio passa o dia envolvida com os cuidados que ele necessita. Comenta 

o quanto esta sendo difiçil o cuidado do filho. Além disso, há medic~ão  a ser dada em vários 

horários e as mamadeiras que necessitam de tempo para prepará-las. 

''Desde que ele voJtou do hospital faz fisioterapia. Mudaram as medicações. Olha, 
ntio é fácil. É uma barra! Meu Deus.,..Nós estamosfazendo.fiiorercrpia nele aqui 
também ... AIGm disso, a gente leva ele duas vezes por dia, de manhã e de larde... É 
a motora e a respiratória. En fão eu não tenho mais tempo pra nada. A minha vida 
L; sO pra rn6dlco.. . "(Mfie de Ant6ni0, p. 96 e 97). 

Durante visita a casa de Antônio, observa-se que é uma criança com lesão neurológico, 

Constantemente está imitado, choramingando ou chorando, exigindo atenção continua. A 

menina que ajuda a mãe não consegue acalmá-lo. Em alguns momentos ele grita. A mãe 

termina de preparar a mamadeira, toma-o no colo, tenta acalmá-lo e alimenta-lo. Antônio suga 

um puco, acalma por alguns minutos e volta a chorar insistentemente, 

"Ele não para o fempo intei ro... Agom s6 p s s o  dor papiriha pra ele ... 56 coisas 
pastosas. Tá com sede. Ele tem sede, sede ... As vezes eu ponho um pouquinho de 
ú g u ~  na colher e dou pra ele.(..) Oiha, Ptão k fácil. Sara uma COF,TU, começa 
outra ... Como ele chora ... ''(Mãe de Anthio, p.97). 

Quanto ao desenvolvimento de Antônio, ao longo das reconsultas, consta no 

prontuário: 1 1 meses. Não senta sozinho, nEo firma a cabeça e não fixa o olhar. Raio X com 

atefectasia LSD (lobo superior direito) e hérnia pulmonar esquerda. Há vários registros que 

indicam que Antonio continua necessitando de cuidados especiais: atelectasia sugestiva de 

aspiraqão. Solicitado fibrobsoncoscopia; encaminhado para genética (aumento do ácido 2 

hidróxi-valérico). Não fixa o olhar; hipotônico, sem sustentação cefalica; reff exos aumentados 

em membros inferiores; regressão com 5 meses. 

Em novos registros: pior, chiando muito; bom a regular estado geral; agitado; pele 

com les6es - com crostas melicéticas; persiste atelectasia no lobo superior direito porém mais 

hiperinsuflado. Conduta: Intensificar fisioterapia respiratória; nebulização com Berotec mais 

Atrovent 414 horas; manter Ceclor; planejar cintilografia e tomografia cerebral de alta 

resolução. 



Liane também mantem o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, necessitando 

cuidados com a alimentaç!io e com seu posicionarnento. 

"Aquele dia que eu dei o maplanflninho e ela preteo zr... e a;, eu sozinha ai. ..sem 
dinheiro ... e o plantão é iá em cima ... e eu com as três ... tive que sair desespradu, 
pegar essa-T ai.. fùi no homem que tem carro ... pedi aj &... e a menim foi voltar 
ao normal só Iá ... Eu contei do mamd ... daie/es,fizeram exame raeJa e dísseram que 
não l z n h  mda ma pulmãozínho. Agora ,só dou o i n m  posso. EYJ tente1 pasxar 
para o mamd fino, porque o coco lava djpcii, ela custmu a fazer coco ... Ela deu 
agora esse remddío, diz que &para fazer digestão ... Pra nr?o,ficap entupi& ... "(kiãe 
de Liane, p. 38). 

Descuida-se de sua saúde - Em algumas situações, o envolvimento com o cuidado do 

filho que tem alta hospitalar, acrescido do cuidado dos outros filhos, impossibilita o 

autocuidade. 

A mãe de Antônio, embora não tenha outros filhos, envolve-se em tempo integral com 

os cuidados do filho. 

"...eu nzo tenho mai,s tempo pra na&. A minha vida C só pra mkdrco ... O ~ L W  

tratamento de rim, eu não $2 mais. Perdi até minha consulta. E não tenho mais 
tempo pra nada, nada. Pra br v2, que nem os meus exames.. . E como eu mio fii 
colasuI~c~r, perdi tudo.(..) Faz um ns2s e meio ... que eu coloquei o DIU ..$a z um 
mês e meio que ew to sangrando e n&o tive tempo de ir Id ... ~ Ü Q  f e n h  mais 
iemp9'@4ãe de Anlônio, p. 96). 

A mãe de Liane desdobra-se entre ela e as outras duas filhas pequenas. Diz que ainda 

não foi no posto de saúde fazer sua revisão ginecológica e buscar antiwnçepcionais. Quefxa- 

se também de fraqueza e tonturas. 

c)  Tenta reorganizar a vida 

A hospitdização gera necessidade de readaptação familiar, decorrente das situações 

vivenciadas por cada família e das condições da crianga. HA repexcuss8es na família no 

aspecto social, económico e emocional. Este subtma é apresentado através de duas 

categorias: Adapta-se às mudanças no cotidi~no, Retoma 6s arividades e enfrenta 

dtficuldades fiplance iras 

Adapta-se i s  mudanças no cotidiano - No enfientarnento cotidiano há a necessidade 

de mudanp de planos na família de Antônio, quanto h ferias e lazer, por questões tanto de 

cuidado, quanto econômicos. 



"Nem vamos agora pura a praia. Ele tem um monte de medicumento~ que deram 
de movo ... e a gente está gustando muito ... "Mãe de Antônio, p.96). 

A mãe de Liane, ao voltar para caça com a filha, tem que conviver com a reage das 

outras filhas. Fala sobre a dificddade de fazer a segunda filha voltar a aceitá-la. A troca de 

papéis interfere na interação da criança com a mãe. 

"Ela não me queria ... Como foi drJcrl dela me aceitar. .. Aí ela me c h a m a  de 
Tia e o pai dela de mãe. E eu chorava ... I'p.33) ... Quando sai do hospilal, cheguei 
em casa e $i buscar ela ... Dai eJa me olhava e dizia: NZo quero, ... s6 a minha 
mãe .... E era o pai que ela chamava de mãe. Ai eu disse: 'Mo.sf;lha sou eu a tua 
mae!' Mas ela não querio saber de mim. Ela se revoltou contra mim, que eu 
chorava de ver a menina assrrn me recusando. Eu chegava a chorar. .. c..). Ela 
chorava e dizia pro meu esposo que não queria a fia ... que era eu. A miir velha, & 
bem agarrada com o pai dela, mas quando me viu, ela chorou desesperadat 
agarrada no meu pescoço ... R perguntou se nunca mais eu ia embora pro hosprral 
com a maninha ... ... Ela quase nilo comia, sóficuva com o mamh ... e o naamú dela 
não podia ser feito por mim-.. Dai ela começou a emflgwcer, emagrecer. .. Meic 
marrdo leve que ficar 15 dias parado, quando eu vim para ca-ra, at& ela se 
mosmmar. .. "(íkfãe de Liane, p.34). 

Além da rejeiçgo manifestada pela filha, a mãe de Liane percebe o medo que as filhas 

manifestam do abandono e de agressões por parte da pessoa que ajudou a cuidá-Ias durante 

sua aushcia. 

'1 mars velha dtzra:'- Mãe, a aó s u m a  n&. '  ela.^ ficavam lá com uma 
senhora. .. Ela disse que a muirher que cuidava delas batia  elas ... Como é que 
vamos tirar isso da cabeça? ... e elaJicou com fa~rfo me& de as mulher!rpcurern 
com ela, que ela tem medo atd hoje ... Essa aqui ,ficou uma semana sem eu 
conseprr dar banho nela de medo que ela JTcou. Eu s0Ji.i para acostumar essa 
menina a rumar banho de novo... Ela tinha medo de chuveiro ... "@&e de Liaae, 
p. 34). 

O afastamento da mãe para cuidar do filho hospitalizado tem o significado de 

abandono para os que ficam em casa. O comportamento das crianças será de acordo com o 

significado que a ausência tem para elas. O afastamento da mãe gera também a necessidade 

de mudança de papéis sociais, para os quis, nem sempre as peçsoas estão preparadas. Cuidar 

e de responsabilidade da mãe e, na sua ausência, o conflito de papéis emerge. 

Com a ausência de um dos membros da família, no caso a mãe, outro tem que assumir 

este papel. Entretanto, constata-se que a mãe substituta, neste caso o pai, não esta preparado 

para este papel. A mãe comenta sobre o comportamento do marido. 



"Meu marido se revolta muito çontPa as meninas, porque elas brigam (p.35). 
Quando chepei  em casa, me disseram que ele linha deixado a menina sozinha pra 
ir ao baile ... Pensei que era comrer. TO ... Mas o meu cunhado disse que ele levou a 
meninapra ele cuidar para ir ao baile. Mas ele não quis e disse pra ele ir pra casa 
cuidar h j l h u .  ... O velhinho (vizinho) me contoar que viu ele sair e veio ver ande 
estava a menina. VIU a pom enco.sfada e a menina sozinha, dormindo. Eram umas 
I 1  e meia quando ele saiu e umas 3 e meia, quando chego11 ... Dai o velhinho diz 
que n6o dormru, ficou cuidando. Não denfm de casa, rna.~pcou por ali ... (p.44). É 
um risco, porque pião tenho confiança de deixar ele com as crianças ... Nunca t 
como a mãe cuidar. c..). Dentro de casa ele não qjtida em nada. É muito reluxudo. 
Ele sento ali, e ai vai pedindo as coisas ... rudo deai que ser ali ... A caso eu sempre 
trago limpa, mas ele é muito rehxado .... "Mãe de Lime, p.45). 

Quando a família tem interação com pessoas preocupadas com as crianças, estas 

ajudam a cuidá-las. Porém, quando a fmilia não possui uma boa rede de apoio, a ausência da 

mãe p d e  propiciar a negligência ou maus tratos Infantis. 

Fatores pré-existentes acrescidos a repercussão da doença e tàospitalizaqão, têm 

contribuido para um relacionamento tumultuado na família de Liane. 

"Ele sai segunda para trabalhar e vnlra só na sexla. Mas sábado e domingo 
incomoda pela semana inteira ... Diz que Iii tem muito piá que @ma maconha ... 
Ele diz que nfio $;ma, maias e.rsers dias ele chegou bem esrranhu ... a.y vistas 
vermelhas que nem um pimentikt. B d a  e hriguva por qualquer coisa.. . (p. 38) Mas 
não é de duvidur. Eu disse pra ele: '-Tu tá botando em jogo a vida clas tuas 
JiIhas.. . ' E beber ele bebe. Quando eu penso que ele vai deixor da bebida, ele e.~fd 
Bêbado ... Eu ptão quero mais ter relação com ele e ele se revolta ... horrível, 
parece que eu estou sendo estuprada.. Eu me obrigo ... eu fuqo esse sacnfiio 
pelas mmhas PIhas, porque ele ameaça que fira essa daqui de mim ... Tenho muito 
medo dele tirar minhas .filhas... Mas eu não posso nem olhar pra ele ... " Mãe de 
Liane, p.39). 

A família de Liane vivencia novos transtornos e necessidade de adaptações. Quando a 

mãe necessita ausentar-se de casa para trazer Lime a reconsulta no HCPA, busca alternativas 

para deixar as outras filhas em casa. 

"'Ontem eu era obriga& a deixar elas com a mulher, para /mar a Lime na 
co~r~ulta, mas ela não quis Fcar. .. Tive que pedir para a $lha da minha comadre 
jcar aqui com elas ... ela é pequena, rem 9 anos mas jii cuida .... Dai, deixei o 
almoço pronto e disse, si5 esquenta o O / P ~ ~ ~ Ç Q  e vocês almoçam .... " (3dã.e de Liane, 
p. 34). 

Percebe-se que, nas famílias que já tem dificuldades de retacloriamerrto, a doença e 

hospitaIização podem agravá-las, dificultando a interação. De maneira oposta, para algumas 

famílias o processo vivido gera maior interação e os laços tornam-se mais positivos. 

Os pais de Jonas comentam sobre o comportamento do filho, das filhas, dos parentes 

e deles prcjpnos. Com relação ao Jonas afirmam: 



"Jonus tem pesadelos horríveis. Ele grita sonhando: 'Tia não, tia não!' A 
experl2ncía da sundn, o p6s operatEírio, tudo isso-foi muita novidade ... mas graças 
n Dezar, a recuperação dele está sendo mamvilho,sa" (1Wae de Jonas* p.9). 

A mãe de Jonas acredita que a hospitalimç50 tem pouca repercussão no rendimento 

escolar para as imls dele. No entanto, entende a dor de garganta verbalizada por uma delas, 

como reação a longa ausência dos pais. 

"No coiég'o, coniinuaram indo, nada mudou. Uma 6eilu.r tirou m a  única nota 
vemeJha, e a outra esteve b t i m  (p.30). A mab velha entendeu nossa ausência, 
apesar de no colgio ter dado uma reduçâo no rendimento, mas & por dor, por 
pena. Mas o ou tra... Nós chegamos em casa numa terça-jeiru, e o aniversário dela 
em na quarta-feira. Aí eu ainda &i no colégio, levei uma forja, docinhos, jiz 
pastel, levei balão surpresa. Quarta-feim de noize, na hora da janta, ela começou 
a chorar, disse que estava com dor de garganta, nifo consegvia engolir. Quinta 
filra não conseguiu almoçar. Era dor de gaFanla, nâo con,sepia dormir. .. Foi um 
trauma interno, uma coisa que mexeu com ela. Eu e m~zu marido ld no hospilal e 
ela aqui sem ninguém. Era somernte a falta de atençiio da mie e do pai Hoje estd 
Olirrau ... "(ldãe de Jonas, p.34). 

Os pais referem que com a hospitdização, há melhora no relacionamento entre os 

irmãos e deles próprios com os filhos. 

I:.. o relacionamen~o entre eles ... Po4r,~o dizer que ficaram mais depeadentes um ob 
ouim Ficaram mais juntos, sentindo .fdta um do outro. Estão mais coesos. c..) 
Cem certeza, em afedu, melhorou muito. Apesar de que a gente sempre foi muita de 
dar arenção para os$lhos, mu,y eu sinto qus a gente está bem melhor. A geirde tem 
que trabalhar com isso também. A gentejca muito sensível. (p.33) ... o que tem de 
mai,~ ismporfm te para nd.~ t a família. Foi is,~o que nos foPo1eceu muito. O que 
adiaata nós temos isso aqui tudo se nds &o tivermos a ,família? Hqje se pensa 
muito mais rmjbmília. Eslamos mais rnaduro,~. A ~ I a ç ã o  com os ,filhos, nós com 
certeza pudemos artaliar. ... Nós sempre divemo,s um bom ~elacionamenfo, com 
muito pespeido entre n6.7 e as cria~ças ... E graças a Deus conseguimos mnler isso 
... E nos aproximou muito mais, e a presenço de Deus íambkrn no nossa m i o  ... For 
u m  foma de cresçímendo"(Pai de Joaas, p.34). 

A família ampliada e os amigos estão prbxirnos no hospital e no retomo ao lar. 

"Quando a gente chegou em casa. livemos muitas visfias. A primeira semana eu 
.fiquei em casa e veio tudo nau& querer saber tudo. T& mi!o sensibilizados .... 
Isso,foi importante" (Mãe de ,Jonus, p.50). 

"As pessoas vieram para se mostrarem soliddrias, por tudo que nós passamos no 
huspitaL.. as pessoas serem solidorias t ipnpomnle. "@i de Jonas, p.50) 



A mãe de Antônio lembra de sua reaqão quando o filho precisa reintemar. Seu 

comportamento demonstra maior tranquilidade do que na primeira hospitalização, auxiliando 

no atendimento ao filho. 

"Na sepnda vez, ali, ele estava muito melhor. Shbe que eu não me assuste L.. 
Quando a gente Imou nu emergincia, que a médjcu mmdou fuzer nebutização 
r@&, eu já tirei a roupinha dele, pm dar una banho nele, pra botar a çanaizetifiha 
do hospital. A úviíca coisa que a médica disse pra mim t que ele tinha que ir pra 
IITIP, que a siãuaçfio dele fmia ruim da respímçfio ... A ainica Ç O ~ U  que me vejo na 
cabeça: - Ah! tomara que ele não seja eratubado de novo, porque aquilo me doeu 
muito. Foram dezessete dias, dia e mite ... ele entubade, aquele medícamealo 
forlíisimo, ele fava com mu$na e hidrato, tu do... MO.I a médica disse que achcrva 
que não i0 ser precisa.. Ele sd ficou c..} com oxigênio, e com soro pm os 
medjcarnenfes ... "ch/rãe de Antdnío, p. 103). 

Após a primeira hospitdizac;ão, modifica-se o significado de UTI para as familias, 

deixando de ser assustador. A família possui novos símbolos e significados e que determinam 

seu comportamento e sua reaçgo frente a nova hospitalizaç20. 

Retoma as atividades e enfrenta dificuldades financeiras- Com o retorno para casa, 

a fmilia precisa viver seu cotidiano e,  as vezes são necesszinas algumas adaptaç0es para 

ficar mais tranquila. 

"Ele contlrrwa tornando um monte de medicamentos ... e a gente continua gmimdo 
um monte de dinheiro. ... Meu mrido está volfapido ao trabalho nos doiar 
empregos, porque estamos com muisa,~ despesas (p.95). Quando o p r i  fbi p m  
hospilal de trova, o pai deEe toe  qm substituir no sewiça ... Agora ele vai 
recomeçar segnrp~tlli de nova. Então ele amua sO na brigada. B agora mudou o 
harhrio dele. Ele está das 7 Q J da madrugada.(..). De sepnda a sábado. E 
sábado ele trabalha da7 7 da noite irs 7 da manhd ( ~ ~ 9 8 ) .  O que a gewe eetd 
gastando ... Mudaram as naedicaç0es ... Agora a gente zem que j k e r  o exame dele, 
que vai cuszur 280,00 reais ... (p.9q.A geme já gastou um munre ... Nós ar& ia fazer 
um aumento na casa, Ib no findo e deu. Os remédios, a gasolina, a comida, E 
uma coisa e outra ... '"fie de Anthfo ,  p. 103). 

A mãe de Liane informa que o esposo conseguiu outro serviço. Ele tcabalha d m t e  a 

semana na plantação de grama, e só volta na sexta-feira. O que ele ganha não e o suficiente, 

então ela está procurando trabalho para ajudar no sustento da casa 

"Ele ganha u m  mixapia. Esse mês ele não tirou 150 reais .... E só o alupel e luz, 6 
I I I reais.. E ai ainda tem qwe comer.. ..) Eu ,#&i ,pra mulher que eu rrahalhava, 
que eu pwci,~o a m m m  um seiviço. Não p0~r.70 ficar parada. tenho que pgor  36 
reais só de leiie..(p.4.2$ (...I Na semana passada eu saí a semma &feira, para 
prucwrar serviço, mas dlficil ... "(Mãe de Liane, p.48). 



A mãe de Liane diz que, alem da falta de dinheiro, têm passado por constrangimentos 

no armazém onde compra o leite das filhas. Desvela-se uma rede própria de ptotsção ao 

crédito local. 
': .. meu marido melhorou um pouco, mas ele ainda bebe ... Compra @do. Essa 
semana veio uma mulher aqui. Eu me apayorei da conla que ele deve ... Eu dis,~e: 
Olha, de mim não adianta tu cobrar, que eu to sem emprego ...@. 34) Daí a mulher 
foi e denunciou ele para todos os mercados aqui.. Daí a mulher que eu comprava 
leite me di.~.~e: '-Não vamos mais poder vender pra li, porque a mulher do outro 
mercado denunciou teu esp.Po. Ele deve 96 reais em bebida e cigarro"'(kíãe de 
Lime, p. 35). 

A mãe de Jonas revela que o @ d o  de hospitaliza@o do filho a fez pensar e reaval iar 

a vida Entre elas, o trabalho e o estudo. Assim, abandona, temporariamente, o trabalho e o 

estudo para dedicar-se ao filho. 

"Naquela noire que ele entrou na W, me veio urna Iuz, urna coisa muito forte ... 
que eu mio deveria mais trabalhar pela manhã. Eu sempre achei que dc manhü e 
de tarde ainda era pouco. Ali, eu .fiquei pralicamenre um mês sem fazer nada, sú 
em função ah Jonas. E viada de grave acon teceu, ninguém morreu, nenhuma obro 
caiu ... E ai nós voffamos Id do hospitoi .... Desdt. lá, comecei a voltar d~wagarinho 
ao rrobalho, as coisas começaram a acontecer. .. É sú eu me o ~ a n k a r  bem (p. 32). 
Foi muito tranquilo, muito cdmo, e sempre r j .  tarde. E o Jonm vui a urde para o 
colégio. .& o tempo que eu precisava pura trabalhar. E é o que eu precisava para 
me sentir em condições. Não adianta eu querer trabalhar se eu &o estou 
Iranqurla. Nu inicio eu ia ver ele no colégio, no recreia Agora ele vai e valia no 
horário nomal, sem eu ir Jú 'wãe  de Jonas, p.333). 

Quanto a especialização em curso, reavaliou e optou em cancela-la temporariamente. 

"Eu tive um excesso de falfas muilo grande. Porque é um curso muito compacto e 
os marisias aconíeciam em dois meses. Então eu perdi, qua,se todas oquela.~ 
cadeiras ... Atd .foram muito /e& Disseram que se eu conversasse com cada 
pt-ofissore poderia continuar. Mas daquele dia em diante eu feria que dar um jèrso 
viulenío para reverter fudo o que eu tinha perdido. E tinha algumua~ cadeiras que 
eu tinha que repetir ano que vem. Eu me senti tão debilitada. .. com a cabeça 
ausepife ... Pam mim ficar lá, eu tenho que esfar tranqziiia ... E para mim fazer o . ~  
trabalhos, eu já tinha perdido uma série de çontetídu,~,.. Eu feria que me dedicar 
muito ... Eu achei melhor deixar para o ano que vem. Ai eu faço de novo. E f ~ i  a 
melhor opgo, ac estaria muito intranq~ilo"(;Wãe de Janas, p.33). 

A família de Minam continua com dificuldades financeiras após o óbito. Há um 

sornatorio de perdas. Além da perda da filha, a perda do emprego, pois não consegue emprego 

fixo e o avô continua auxiliando. 

"'Meu marido estb meio de biscate, tá ajudando um senhor aí, bem pertinho. Um 
quebra galho ... a geerrte ilai dando um jeito. Meu pui aju h... N8o é assim aperiado, 
de falta d a  coisas, p q a . ~  a Deus, não(p.63) ... Ele começa fpahaShar umas nove e 



meia, vem em casa ahoçar e uma e meia eJe vai de novo. Ele chega umas oito 
horas da noite'"8e de Miriarn, p.67). 

d) Manifesta sentimentos após a altsi do filho 

Vhrios sentimentos envolvem a família no seu retorno ao cotidiano. Manifestam 

dúvida, esperança, impotência, cansaço, necessidade de ajuda, gratid30 entre outros. Este 

subtema é apresentado através de cinco categorias: Persistem dzividas e mantém a e.rperança; 

Sente-se impotente e necessita ajud~: Sente-se camada; Reconlaece a a j d ~  recebida: 

Remaliu sem sentimentos. 

Persistem diividas e mantém a esperança - Mesmo após a alta do Antônio, persistem 

as duvidas dos pais sobre possíveis lesões auditivas e visuais que possam ter ficado no filho. 

Apesar das dúvidas e do desconhecimento do resultado dos exames, mantêm a esperança de 

que não há sequelas. 

Quando na primeira consulta obtêm o resultado parcial dos exames, aliviam-se ao saber 

que não há lesão auditiva São informados que há lesão visual, mas que não há como saber no 

momento, em que propor~ões. 

"...problema no oarvidinho, pra otoiir, não deu nada. Não atingiu nada. Nos olhuL~, 
afetou. . Só que eles não sabem quanto afetou, se ,foi 100, se Joi 80, se foi 50 por 
cento ... Eu disse pro médica, que gumdo a geme fala com ele, ele olha pru gente. 
Ai, ela disse que C pelo som, pelo som da voz. E que não tem coma saber agora 
quanto afetou ... c..) mas ele olha pra luz. Ele não perdeu fofulmente, isso eu tenho 
certeza que ele não perdeu iordrnenfe. Porque ele assi~re ielmi.si30, quando eu 
vejo ele está olhando pra televisão. ... Eu tamh&m tenho que procurar um mkdico 
para issoW&íde de Antônio, p. 100). 

Sente-se impotente e nece~sita ajada - A mge, ao voltar para casa com o f lho que 

precisa cuidados especiais, sente-se impotente frente a necessidade de cuida-10, acrescido das 

demais atividadeç do cotidiano. Para superar essa irnpthcia, necessita de ajuda. 

A mãe de Antônio verbaliza que necessita de ajuda para cuidar do filho e dos afazeres 

domésticos. Assim, enfrenta algumas dificuldades: 

"Logo que saímos do hospilal, figuei uns dias /á nu mãe, e depois vim ... . Acho 
melhor ficar em casa, para o menino Jicar mais tranqfiilo. Na casa da mãe cem 
muita mmimentaç&o. Fiquei uns dias sozinha, mas não deu ... En~ão eu amrnei o 
@ria ali dapente, que estava me ajudado ...(...)... Ai ela não pode mais me ujudar 
e eu fiquei sozinha. E não lenho mais tempo pra nada, nada, na&"müe de 
Antônio, p.9 7,). 



Diz não poder contratar uma pessoa para ficar todos os dias, porque teria que assinar a 

carteira, e como k 3 6  por algum tempo, não valeria a pena. No momento, tem uma menina, 

sua prima, que ficará com ela por um mês, até começarem suas aulas. Diz que a prima pode 

dar uma olhada no Antônio, enquanto ela cuida da casa. É uma ajuda temporária. No início, a 

mãe e a cunhada a visitam cem frequência e a ajudam. Agora, as visitas diminuem. Diz que o 

esposo niio ajuda nos afazeres domksticos. 

"Homem não bem condiçces de $CUP em casa. Em vez dele ajudar. .. Eu jú 
organizei isso aqui um monte de vez hoje (referindo-se a sua casa). Criatura, eu 
não paroI quando ele (marido) está em casa. Eu nüo paro, rido paro mesmo. Ele 
pede u m  coisa, pede outp.a..." (Mde de Anldnio, p.98). 

A &e de Liane não tem familiares que possam ajudh-Ia e esta tendo dificuldade de 

conseguir emprego. Tenta vaga nas creches, sem sucesso. 

"Minhofarnil~a ld fora, nemficaram sabendo que a nenen esteve assim. Não renho 
contafo. Eu não posso ir pw Fd, a passagem é muito caro... e deixar as meninas 
a.ssim. ..eu não vou.@.#5)(..) Olha* tá rã0 d~pcil ... porque eu fui lá nu creche 
escrever as criançm. Aí elas disserm assim: '-Mde, tlu tem que ter a carteira 
assinada. E outra, que tem 20 crianças m fila... '"&fâe de Liane, p.42). 

A carteira assinada representa o trabalho e a mulher necessita dela para ter direito a 

creche para as filhas. O trabalho da mulher em casa não e valorizado. Com o salário baixo do 

marido e sem emprego, busca ajuda na prefeitura, sem sucesso. Sobrevivem com a ajuda da 

igreja. 

"Nhs ganhomos m i t a  a j u h  da Igreja Adventlsta. A Assembléia de Deus, vieram 
aqui e deram rancho pra nds, deram ki te  pras meninas ... c..) Agora-falou. Agora 
lahez eles vdns esse súbado e trazem. Ma.7 por sorte rao,~sa... eles deram dinheiro 
para compmr o leite. N6.r cam~eplmos Iaar por um mê S... tem o rancho, o rnad 
pras gurias. .. Eu füi no postinho, pedir ajuda para o leite. Eles disseram que não 
tinha leite" @fãe de Lime, p.41). 

Também esti tendo dificuldade de fazer o controle de saúde das filhas. Tem levado 

Lime para revi& no HCPA, e as filhas no posto de sabde, para fazer controle e as vacinas. A 

vacina BCG depende do número de crianças para recebê-la e o exame de urina tem horário 

para chegar ao posto. 

"Ela já começou afazer a , ~  vacinas Só aquela primeim, eu não to conseguinh 
fazer. ..aquela do bracinhu ... Sú é feita na segunda-feira, aias tem que ler bastante 
crimças ...p orque k u m  vacina muito cara e quando abrir, tem que usar toda. Eu 
jd f i i  3 segup~dps-jeirus, mas sb tivaha 2 criaviças, aE efes P I ~ Q  ,fozem.,. Daí eles 



marcam para a outra s e p n h  ... Eu vou, aré ter mais crianças para fazerem u 
vacina ... A do meio estd fazendo exames no posto ... Só não consegui fuzer o de 
xixi ... Ela faz xixi pelas 9 horas e quando eu levo lá, jú j zemm 0,s exumes. .. Jd 
levei 3 vezes Fd. Os de saprpe e os de fezes já fiz, ,já tá I4 os resultados ... Hqje de 
forde eu vou lá, vê os reswl fados.. . " (Mãe de Lime, p. 36). 

Aparentemente, a instituição não está atendendo a necessidade da familia e os hábitos 

da criança. Mantêm rotinas de serviço desconsiderando as idas infnrtiferas da cliente em 

busca de assistência. 

Sente-se cansada - E esperado que a família, principalmente a mãe, sinta-se cansada 

após acompanhar um longo período de hospitalização de um filho. 

"...não renho mais tempo. Conversando com minha prima eu drsse: '- Eu vou 
enlouquecer! Eu não aguenzo mais g u h  ' Tenho vontade de ir para um lugar, 
pcar uns dias ... só me sentar, só cuidar do meu $lho Largar ludo, casa, tudo, 
tudo ... nem olhor. Deixar a casa assim e sumir. Eu não agüento mais ... " Mãe de 
Aniônro, p. 96). 

". .. porque eu estava muito debilitada, nGo ia a@en lar, não tinha condições ... e eu 
queria calma, silêncio, não aquele pique todo .... "(Mãe de Jonas, p.35). 

Reconhece a ajuda recebida - A família de Jonas sente-se agradecida por terem 

resolvido o problema do filho, e a oportunidade de receber atendimento no HCPA, através do 

SUS, um atendimento considerado muito bom por ela. 

"Todos os dias a gente agradecia a oportunidade de ter achudo aquele hospI tal, de 
terem nos recebido, de terem salvado nosso filho, de rodn aquela assistincia que 
recebia mo,^ A gente agradecia, porque realmente fui maruvilhoso"(ll.lãe de Jona,~, 
p. 43). 

"As pessoas, a família, todos de uma maneira geral, tentavam nos apoiar, mas elas 
niTo tinham muito o que ,fa zer... Mas na verdade, a gente sente que nós é que 
tinhamos que viver esta si firaçfio "(Pai de Jona.~, p. 30). 

ReavaIia seus sentimentos- Num momento de desabafo, os pais de Jonas comentam 

sobre o comportamento de outros familiares. Percebe-se que, na hora da dificuldade, 

geralmente a pessoa quer a mãle ao seu lado, independente da faixa etária em que se encontra. 

"'Minha mãe, na minha vida, sempre foi 56 para as horas boas. Mas quem sou eu 
papa julga-la? (p. 48) ... é a maneira dela. E sabe quando é que ela vai entender? Se 
algum dia ela pssar por issa Porque minha mãe mnca passou por isso. Ficar no 
hospital, assim, nunca. c..) Quem veio  fica^ com as crianças, foi minha cunhada. 
Ela só ficava de longe. Não levava as  criança,^ pura a casa deh, nem vinha para 



cá. ERGO, é o jeito dela e não vai mudar. Ela me ligava todo o dia, o pai me ligma 
todo o dia, e isso pam ela era o sufiçrente. As pessoas aprendem viven h...." (Mãe 
de Jonas, p. 49). 

'%stm~amos num momento crucial, com o sentirnenio aJlor da pele. Eu f i i  foiw 
com a minha sogra, para que a l p d m  fosse 14, pprrflcjcar fazendo compnhía para 
minha esposa .... duas horas, irés horas .... AI ela disse: -"Vou falar com a.fir[anaI e 
ela fico 1d com ela. " Aí, eu ia dizer para efa: L "Mas ela não quer, ela esta 
precisando da senhora, da mãe. " Mas eu nGu podia dizer isso para ela nessa hora, 
nGo era o melhor mumenfu ... " &ai de Jonas, p 49). 

Culturalmente, o papel da mãe é o de cuidadora e,  assim sendo, e esperado que esteja 

junto na hora da doença ou de dificuldade. O valor que tem a presença da mãe não é restrito 

ao período da infãncia, Frpassa por todas as etapas da vida, tanto para a mulher quanto para o 

homem. A pessoa espera que a mãe seja a primeira a ajudar e que esteja sempre disponível 

nos momentos que dela necessita. Quando não há esta disponibilidade materna, podem surgir 

ressentimentos que manterá um clima de terisão familiar mesmo depois da alta hospitalar, 

dependendo do significado desta ausência para a família. 

A seação da família é ditada pela compreensão que tem do comportamento das pessoas 

e pela interação que tem com elas. A ausência das pessoas mais pr~xirnas da família pode ser 

entendida como descaso. Porem, vir ou não no hospital dependerá, também, do que significa 

para estes familiares a doença e o hospital.' O hospital e a doença têm significados diferentes 

para as pessoas e elas agem de acordo com estes significados. Os pais de Jonas, repensando a 

situação, percebem que não podem exigir das pessoas o que elas não podem dar. 

*'E um periotlo muito drficl, porque a gente está muito semibilizado, E rnuiro 
sentimento rolmdo ali, e não se consegue Separar as Ç O ~ S U S .  De repente a gente 
valoriza demais uma atitude de um e nâo dcl importância a outra que tem o mesmo 
valor ou mais. Tem o risco de fazer comparações ou quesrionmentos ... i Porque 
filano não faz isso e outras pessoas .fazem? E esse familiar que é Ião próximo 6 
nós, não e~tá~fazendo? "'(Pai de Jonas, p. 47). 

"Eu perguntei para o meu imüo, porque ele nunca foi no hospitaL Ele disse que 
era a Unãca coiscr que eu não podia pedir para ele, porque ele mio consepe entrar 
no hospital. Se sente muito mal. Eu podia pedir qualquer outra coisa. Ele jcuva de 
olho nas gwias, rezava na casa espfrita, @ia água fluida pura o Jonas. Ele disse: 
- 'Eu estava o tempo todo com r?oc&.~, mos não podes pedir para mim, o que eu não 
sei fazer. ' Quando e/e me disse aquilo, pensei: - 'Sabe lá, se eu não estou pecando 
em exigir dete algo que ele não pode fazer. ' Cada um (1á ar& onde vai o seu 
1irnile"~ãe de Jonas, p. 47). 

A situação vivenciada faz com que as pais de Jonas repnsem seus valores e o reflexo 

da hospitalização no cotidiano familiar. 



"O que aconleceu deu para perceber q we a gente não é nada, quundo se trata 
saúde. Por mais que a gente tivesse possibilidade de aceilar e de ler orientação, 
quando bate uma si&ução de,ssa, realmente a gente nao t nada. c..) Com cerieza, 
tudo isso n o s f ~ z  repensar. N~dm primeiro naomenlo, tu te propõe a abrir mfio de 
ludo ... Isso L a primeira coisa que vem na tm cabeça, quando vê leu jlho assim, 
com risco de vida, ou uma doença d~ficil de ser tratada ou demorada .... Eu me 
propus a trocar &do, só para ter ele perto da gentewPai de J o m ,  p.32). 

e) Convive com a perda da filha 

A família que perde um filho ou uma filha, passa por períodos de muito sofrimento e 

solidão. Recorda com tristeza o periodo de hospitalizaç50 e,  aos poucos, tenta. voltar à sua 

rotina diária. A apresentação deste subtema é feita através de três categorias: Relembra o 

período da te~"minalidade da $lha; Retorna ao cotidiano ap0s o óbito da filha: Manífesttu 

sentimenlos após o óbito da$lhu. 

Reiembra o período da terminalidade da filha - Durante a última semana de vida, 

Míriam fica muito mal e é transferida para a tTTP novamente. As enfermeiras do 10" Sul, 

onde ela estava, não acreditam que tenha chances de sobreviver. 

Na UTP, Míriam está no mesmo Ieito que estava antes. Está em companhia da mãe. 

Está muito edemaciada, quase imconhecivel. Mantem os olhos fechados, entreabrindo-os 

eventualmente. Não responde quando solicitada. Está com cateter de oxigênio e cateter central 

para infusão de parenteral. Tem vários brinquedos novos e três bonecas grandes. 

A mãe de Minam diz que ela começou a piorar na sexta-feira. Pediu, enth,  que 

trouxessem a filha para a UTIP, como condição para começar a quimioterapia. Refere que 

sentem a minha ausência, quando têm que t o m  a deciçSio de iniciar a quimioterapia ou não. 

Conversam muito e pedem a participaqão do irmão. Optam em iniciar a quimioterapia como 

mais uma chance para a filha, apesar dos riscos. 

"Era a última tentativa. Nós seralimos que o Dr. R e a Dra. E ,  linham esperanças 
e estavam apostando tudo. Mas acho que ,foi tarde. EJes tenlarcam muito tarde. O 
pwlmãozipaho d e h  jb  esfma muito cansado e tava com infecção"&fãe de Míriarn, 
p. 66). 

Três meses após sua morte, a mãe lembra os momentos finais vivenciado com a filha. 

"... antes do Nanal, quando a Miriam piorou mesmo, a Dra. falou e foi bem 
sincera ... ela nffo disse que a M h m  estava morrendo, mas eia disse que e h  não 
estui)a aguentando mais. E foi quando ela disse que a ufamo tentativa deles era a 
guimioferupia. N6s Jicamos com medo. Era a primeira vez que eles iam fazer 
essa ... "(Mãe de Mímm, p.66). 

O irmão diz que não gostava de ver a Mirim na UTI. 



"Eu nGo gosfova de ver a minha irmã ali, daquele jeito ... Poucas vezes ela 
conversou comigo, sempre quieta, retrai& ... Nunca pediu pra ir embora ... "(Irmfio 
de Miriom, p.58). 

A rn% 1 embra do dia do Iibito, dizendo: 

"Quando e h  faleceu nús nau estúvamos m hospíbal, estava o padrinho deh e a tra 
dedela. Nds estdvamos muito cansados, porque depois que deu a parada respirutdria 
a gente ndo dormiu  mar,^. A Ai nos djss~rum: -Vão para casa, descansem, tomem um 
banho e veEfem. ' E foi a hora. .. e nós esta~~u em casa. .. Aí nos telefona~.am, pm 
meu cunhado ... Mas ai eu jd  senti. .. Porque o Dr. jd linha falado: '-Provavelmente 
vai dw uma parada c a r h c a  nela. Não adianta mais ter espemnqa ... ' c..) Quando 
chegomos meu marido mio quis entrar raa UTIP. Ele leo queria olhar ela ... Nem IÚ 

no necraf&do ele nGo queria olhar ela ... Elu,s (a equipe) estavam sú me 
esperando ... Esperando a gente chegav ... Aí eu que tive que enrrap: Fui olhar ela ... 
N6o adianb, tem que e@epriur a sihrsção,.. " ( M e  de Mirram, p. 70). 

A enfermeira da UTIP diz que o pai é atendido na emergência do hospital, na véspera 

do óbito, quando Minam faz uma parada e é entubada.. 

A família de Míriarn acompanha sua dificil trajetória e luta contra a morte, 

presenciando, mais de uma vez, a morte eminente da filha. A família tem consciência do risco 

nestes momentos, mas não perde as esperanças e permite que seja tentado tudo para sdvh-Ia. 

Percebem a debilidade e exaustão da filha com o tratamento, mas tem dificuldade de se 

render a realidade da perda definitiva e aceitíi-la. 

Retorna ao cotidiano após o Óbito da filha - A família de Minam sobrevive a sua 

auszncia. O irmão retoma suas atividades de estudo e lazer. 

"Ele eshda pela manhã. A borde ele fica mais brincando na rua, jogando bola, sai 
com a namora&. Nos sábados contínua indo nos escnfeIros"(IwiTe de Miriam, 
p. 60). 

A mãe de Miriam diz que estão levando como podem, mas que esta muito dificil de 

agüentar a sihiação. E que só agora, depois de três meses $a morte da falha, começa a sair de 

casa. 

6 4  

Antes eu não queria sair . Eu ntio queria sair nem tm porta. MaL$ depois ... n6s 
lemos saído mais " N d e  de Miriam, p. 673. 

Ela convive com uma sobrinha de três anos, que mora na casa dos fundos, em pátio 

comum. Diz que a menina não sabe que a prima morreu. Brinca com as bonecas dela e Ihe faz 



companhia. Aparentemente, tenta poupar a menina do sofrimento, escondendo-lhe a morte 

da Miriam. 

"Qué uma boneca de apertar? Eu não fenho. Só a Mírrum que temMi/rima da 
Miriam, p. 6 I) .  

Fala da ausência da filha e da dificuldade que teve em organizar seus pertences. Os 

objetos da pessoa significativa, que mo- simbolizam sua presenp e trazem muitas 

lembranças. 

"E dtferente estar sem ela. A gente senre a jirlta da presença dela aqui. A gente sd 
p e m  nela. Às vezes a geme pega as foras e olhe. EsL~es dios peguei as honecas 
dela e tirei. Vou pegar e fazer uma faxlnn no quarto dela e colocar as bonecas. 
um mudo de sentir ela perto. Eu r i n h  guapdado tudo que em dela, para não ver. 
Mas agora eu resolvi lirar as coisinhas deia* Ela faz falta"(Uãe de Minam, p.66). 

Comenta sobre comportamento do pai de Míriam, dizendo que ele anda nervoso, tem 

bebido e brigado com o filho. 

"A gente sempre foi muito unido ... Claro, que ds iwes, não sei porque, a gente 
diseure ... Meu marido anda muito nervoso, &s vezes bebe, tem brigado demaios com 
ele Prmdo) b.61) .... Tambètn tem pedída para ele tentar jicar moi$ em casa. Eu 
me sinIo muito soz inha"~de  de MirIam, p.67). 

Manifesta sentimentos após o óbito da filha - Tr2s meses após a morte da filha, o 

sentimento de solidão esta presente com frequência na fala da mãe de Minam. 

"Tem hora que bate o desespero ... principalmen fe eu, que $CO mais em casa, me 
sinfo sozinha (p.60). Estou sempre soziaha. Estú dificil ... Quando me siwfo muito 
sozinha, vou attr a11 na minha imrü, ou no meu irmão, que mora aqui (nos fundos), 
pra conversar. .. mas é drfcii'! A saudades d demais. Faz gua.qe 3 meses, e ela ia 
J h r  5 anos ... c..) Meu marido está mais ou menos ... Acho que conformar a gente 
não vai se confomar nunca ... A gente ncushrrnu ... "(Mãe de Miriam, p. 62). 

E afirma seu desejo de engravidar. 

"... agora eu acho que já eslou grávida. Eu vou tentar mais dois$Ihos. É rnel'hor. .. 
Não 17ai,ficar no lugar dela ... Não substitui, mas pelo menos vai preencher ... um 
espaço. Agora quero bastante criança dentro de casa .... A í n h  não f i i  no médico, 
estou esperando ter certeza. Se &o vier mais a mensmação, eu vou e começo o 
iraiamenbo. Ezr sempre j z  o pré-ptaial"&fãe de Míriam, p. 63). 

Diz que sempre procurou ser muito forte durante toda a hospitalizaqão, inclusive mais 

forte que o esposa. Mas depois do Obito, esmoreceu 



"Não sei ... Eu acho que u m  mãe e um pai sempre comsegaem , fu rçu .... @. 68). 
Durante as piores crises que ela teve, sempre em eu que estava com ela. MQS 
depois que ela faleceu, que eu cheguei em casa, aí quem se aiirou f i i  eu. EM disse: 
'-NIão agtiento mais'. Ai, meu marido teve que ser mais forte que eu"&ffie de 

Miriam, p 71). 

Em meio a sua dor, no dia do óbito, a inteqãro entre equipe e família possibilita que 

lembre de agradecer o atendimento que receberam. 

"E que na hora é muito d$icil, I? a hora de mHfa dor. .. mas mesmo assim, ainda 
agrodeci ... pejo menos pro Dr. e a D ~ Q  L.... tama hom muito dflcil ... "(íbíãe de 
Míriam, p. 70). 

Acrescido a estes sentimentos, diz estar com dúvidas, e tem vontade de voltar ct 

conversar com a equipe médica. Querer conversar, buscar maior número de informações pode 

significar a dificuldade de aceitar a doença e a morte da filha. 

"Eu queria saber se eu posso ir I& no ho,pital para saber mais sobre a doença 
dela? Mesmo por causa dos owtro,~ .filhos... .Se esse problema pode acontecer nos 
outros filhos ... ela nunca linha tomado aniibió~ico, ela nunca linha ficado doenra .. 
o Ún f ço problema que ela teve, quando ela nasceu, j~ i um pouqrai A o  de bro~quife, 
mas com o tratamento passou ... Por isso que a gente $ca nessa dúvida. Por 
quê? ... "(iidfie de Miriam, p. 70). 

Sente-se também arrependida por não permitir a necrópsia, que representa para a mEe 

a possibilidade de ajudar outras crianças com a mesma doenlça da filha. 

"O Dr. pediu prajirzer a autdpsia nela. E6e.~ mesmo.ficaram em dúvida... ,& que 
pia horg; a genle ptão pensa.. e eu di,~se que nfio queria ... Mos depois eu me 
arrependi. Eles podiam falvez saber o porque disso ai.. Talvez ajudasse prus 
outros C T I C ~ P ~ Ç C J S  ... "&Ge de Miriam, p. TO). 

fS Reavalia a hospitaliza@o 

Após o período de hospitalização, a família volta ao cotidiano, buscando readaptar-se 

as limitações ou ausências que ocorrem e reorganizando suas atividades. Neste período de 

readaptação, as lembranças estilo muito presentes, e a familia fala sobre a experiência 

hospitalar. SW três as categorias que compõem este subterna: Recorda os tempos drficeis; 

Relernbra a msisfência recebida; Fuz sugestòes. 

Recorda os tempos dificeis - As lembranças referem-se as várias vivencias, porém 

centram-se nas situações mais marcantes. 



"Foi um per iodo muito diflcil, porque estavam todos muito sensibilizados. (. ..) A 
,favnilia ajuda, dá palpite mas quem resolve é o pai e a mãe. Se a família não 
estiver bem estruturada, fica mujlo drfici I... Isto foz experiência dum pura nils, mu,y 
fez a gente crescer @.49),.. Toda essa estrutura que nós linhamos aqui em casa 
ajudou, ficou mais fácil. Mas o que era bom para nós em resolver o nosso 
problema no hospital. O resto estava em segundo plano ... c..) Max o osenlimenfo 
humano extrapola nessa hora. O que é fácil, deixa de ser fdcil e passa a ser drfíçil. 
Quando tem algtnma coisa muito d$cil, ou que nGo se conhece .... muito d$cil 
fmhalhar com algo desconhecido @.5.50) (. ..). No$nal da intemação, o leite estava 
quase derramando ... A folerãncia começa a diminuir, e o grau de ansiedade 
aumentar.. (. p. 38). Gostaria de esquecer. Esquecer esses momentos diflcei,~ que 
passamos. LA, o hospital 6 outra vida, outro mundo.. . "(Pai de Jonas, p.50). 

"A UTIP foi uma tortura! Um tédio! Uma tortura. .. Não tem nem como fe 
expjícar. ..horrível, korrfvel ... Ficar lá dentro, é aquela tortura, vendo o *ri cheio 
de aparelho ... 6 urna coiso, é outra ... e sabe que uma vez o médico ... eles não 
de,renganarana o Antônio, mas deram a entender que a situação dele pião era nada 
boa, era p) f i s í rna  ... ele fale essa tal de sep.ses ... Uma infecção generalizada no 
sangue. Então tuda isso ai.. . Deus o livre.. . @. 103). Tem que fer muita força. . . .Ahl 
não sei te dizer de onde vem.. Não sei mesmo. É uma força amrsim, que lu foz e não 
seprfe ... Claro que eu me judiei um monte, mas tudo que eu $2, eu não me 
arrependo. Por causa dele ... Tudo que au fiz, passei sono, sede, calor, çansaqo de 
Piao dormir n u m  cama, passou ... Na hora lu fica a.~sim, revolta da... indignada.. 
'Porque tinha que acontecer comigo? ' Tem tantas crianças que os pais não tem 
condições ... andam de pé no chão na rulx e nunca acontece n~da.."QMde de 
A pitúnia, p. 104). 

O depoimento da família de Mirim retrata seu sofrimento durante o periodo de 

hospitalização. 

'Quando ela esfuva hospitalizada, eu sentia sempre um vazio, uma angustia, e eu 
rezava muito. Eu pedra muito a Deus para ela jcar boa. Sempre o pemantento era 
só nela. Assim, 6 . ~  vezes, eu esquecia de pensar em mim. Mas foi horrivel, horrível 
mesmo. Foi um sofiimenfo. Ela era uma criança que vivia cowendo, brincando, 
que nunca foi doente, e de uma hora para outra ... "(Mãe de Míriam, p.64). 

A mãe de Miriam, além de verbalizar como se sentia, fala dos sentimentos que 

percebeu na filha. 

"Ela sentia saudade da casinha dela, e ela senlia multa falta dessa prima. ( 
apontou para a sobrinha) Uma outra pri~inha~foi vê-la no hospital ... Mas eu achei 
que foi pior. Fio gostuva muito Qa pàma dela, se davam muito bem. Eu senti ... ela 
V I U  a prima dela indo embora, e teve que $cor. .. acho que foi pior a prima 
vir.. . "(Mãe de Míriam, p. 62). 

Jonas aborda o que gostou e o que não gostou na sua hospitalizaç&o. 

"Da hospitalização gostei mais ou menos. O mais mim fui o exame de sangue e 
quando elesjizeraai a cirurgia. Eu não gostava também do soro e de fazw Sangue. 
E um dia tinha dois saro no meu pé. Não pude nem se mexer. Tem que $cor 
assim ... (demonsm estendendo os pés e as mãos). Foi m1m. Nem fala..(..) A pior 
coisa foi a sonda. E a mais m menos foi frear sem comer @tnódos de NPO). 
Agora eu posso comer tudo. c..). (p.27). c..) A sonda .foi o pior. E o mais ou menos 



foi o exame de sangue, e e menos.foi o soro. Os curativos da cirurgia, foram chato. 
c..) E eu ainda estava com fome. Quando sai da cirurgia e acordei, as pessoas 
faziam a~.~~m(demombvando uma punção) e eu tinha me&. Eu cxmva ainda com a 
solada e prgunlei: - 'Agora, eu posso comer? 'k.29) c..) Mas tinha a comi& 
deliciosa, e a maca que a?tdava"(Junas, p.27). 

A rnEe de Jonas reforça a fala do filho. 

"Ele frcazr rnuita,~ vezes sem comer e isso foi muiiu dificil para e l e"wãe  de Jonas, 
p. 27). 

Relernbra a assistência recebida - Passado o pen'odo de hospitalização, as famílias 

falam com mais tranquilidade sobre a assistencia ao filho ou a elas. Geralmente a avaliam 

como positiva, e valorizam a atençzo e o diálogo da equipe com a família. 

"'EM sei que ela foi bem tratada, não tenho queixa. E isso eu falo pra todo o 
mundo. ... A alenqão que nos deram foi boa. Eles eram muito bons para mim. (p. 64) 
Para mim for bom, porque eles conversavam muito com n& Os doutores, as 
doutoras, as enfermeiras, principalmente as e+fermeiras, dm~am muita atenção 
para nús 'wae  de Miriam, p.65). 

Na percepção da miie de Miriam, apesar da perda da filha, acredita que a instituição 

faz tudo o que pode ser feito, h epoca, pela filha e pela familia. Reforça que no período de 

hospitalização, n3o pensam no bem estar da família e, sim, da filha. 

"Eu acho que eles jzerarn ludo que estava ao alcance deles. ... tinha p~icóloga 
conversando com nós e lentarado conversar com a Míriarn h67). Quando eEu 
estava no hospital, 116s não queria noda pura nds, querru só para ela. E ali ela 
tinha televisão, brinquedo, rádio ... Tudo o que podia entreter, ela tinhaV(Mãe de 
Miriam, p. 68). 

A mãe de Liane, da mesma forma, fala sobre o bom atendimento, mas faz uma 

ressalva para o momento da alta hospitdar, quando não recebe do Serviço Social o auxilio de 

retorno para casa. 

"O atendimento no Clínicas foi ótimo para ela e para mim. c..) Eu ganhmu 
alimento ... Ganhava almoço e janta no quarto, quando ela estava no isoíamenlo. 
Ezd fiz Aem atendida, nGn passava fome ... (Ii.40) Quando ela estava na UTIP, eu 
cheguei a pousar uma noite no albergue. Foi muito bom. Tudo bem o r g o n i d  e 
limpo. Tem roupa de cama, tem erma cozinha montada ... A comida a gen fe tem que 
levar, m m  pode preparar M E bem orgmizodo (p.43). Fuz supr  bem atendida. .. 
Só achei q we, na hora que eu precrseí de dinheiro para a passagem pra vir pru 
casa de alta, eles (o Serviço SocialJ não q u i s e ~ . ~ m  me ajudar porque eu não tinha 
documento ... E eu acho que foi errado, porque eles sabiam, tinham prova que eu 
bma lá ... Que rristeza que eupquei. Ela estava de alta, mos eu nüo tinha dinheiro ... 
Foi a enfermeira que deu dínheíro pra mim vo/dar para casa.... Aquela de cor-de- 
msa. Eu digo que é enfemei~a mas mio é. É (7 uuxiljar de eyfermagem. Ela ligou 



prca rodoviária, viu a preço da passagem e me dm o dinheim"(íWãe de Lime, 
p. 40). 

A mEe de Liane considera importante as conversas com a pesquisadora. 

"Com a psiçdioga eu mio chepeí a conversar. Com a assistente social eu jajirlei 
sobre o dinheiro da passagem. Maas se não fosse a senhora, eu acho que leria 
enlouquecrda dentro daquele hospital Conversando com a senhora, eu conseguia 
desabafar. ... porque tantas d{fiçulddes, que passei lú ... pensando ms meninas em 
ça.ya ... Eu conversaua e tirava aquele peso de cima de mim, porque eu tinha a 
senhora corno uma amiga que tinha aparecrdo na minha fret~te"wãe da Liane, 
p. 43). 

Além de mencionar a assistência, comentam sobre conforto e horário de visitas. 

"E~Y acho importanre que tenha visitas, mas o horário de visitas na UTI, é mim 
pras pe,soas. Tem pessoas que ~rahalham e não tEm condições de vi~itar naquele 
hor h... Esse horária & visitos, poderia ser mais razoíivel, para p,~,soas que few? 
vontade de vir. Porque a gente não tem certeza que o purente da gente vai sair 
dali vivo ou morto" (3wde de Léu, p. I 1). 

"Cot~forto a gente não tinha m UTI, sd quando ela foi para o y u a r f o " ~ ã e  de 
Mi~iam, p.rí5). 

Y s  cadeiras na UTIP são descomfor fáveis, bem cansaiivas. É d$cil jcar o dia 
i~lieiro sentada, frear o dia anteiro desconfo~kfvel. ... no oufro hospital, embora 
fosse eqfermaria, deixavam a gente *ficar junta, e tinha uma poltrona mais 
confortável, que deitma .... "(Mãe de Léu, p 24). 

PeIo relato das famílias, constata-se que nem sempre as necessidades da família são 

consideradas ao acompanharem a criança no hospital. Horários, objetos e condutas são 

inadequadas para o atendimento da farnflia no hospital. 

"Eujimo. N&ofUmo dentro de casa, sú pia ma. Então, quando eu estava sozinha 
no outro hospita/, eu rido podia descer. Eu t i n h  que ficar a noite todinhu sem 
,fWmar... e a geiate $ca nervosa. Eu tenho problema de nervos e pressa0 alta. .. Tu 
&o sabe o que eu ps.rei L4 d ~ n í m  daquele hospital ...(..) Quando ele foi para o 
quarto que em privativo, diziam que eu não podia sair, não podia deixar a criança 
sozinha. c..) Nem no quarto, c? noite, o pai e a d e  pdiarn,ficar juncos. E Jii não 
tem lancheria ... Se tu pião comeu aí& as IOh, l u j c n  sem comer. .. "(Mãe de Anfõnio, 
p 102)'). 

Faz sugestões - Ao vivenciar o processo de hospitalizaç30 de um filho, fazem 

sugestees para que outras famílias que venham a vivenciar este processo, possam fazê-lo de 

maneira mais tranquila. 

"E necessário alguém, que seja solzddrio com a faimíl~a. Que fale dus  
compensações, do siprficado da vida. Que lembre o sign ~ficadu da vi&, e o lado 
positivo de caah expellêncm. +,.. Essa solidariedade é inmpomnk. Nfio é necessciPio 
que seja a l p é m  do smjde (p.39). Não podem esquecer, gerando iratam da çria~lça, 
que o pai e a mãe são a exremão hquela criança e eles c.~tfio muito juntos (p.42). 



Alpdm que lembre L? família, que não é o momento de ter rancor, fri~teza. Muito 
pe/o contrdrio, deve sempre olhar o lado positiva ... e agradecer qualquer ujuda 
que recebam" @i de Jonas, p. 4%). 

O pai de Jonas reforça que é importante ter algukrn que compreenda a familia, perçeba o 

relacionamento familiar, e quando não h& didogo, auxilie para que a famllia perceba o que 

está ocorrendo, evitando culpas e acusaçlões que possam desencadear situações desagradáveis. 

Alguém que mostre 8 família que cada um pode ajudar e as limitações de cada um. Que 

interfira para que não cultivem mágoas que dificultem o relacionamento familiar e tornem 

mais dificil o processo de hospitalização. 

A mãe de Mo sugere que a UTIP tenha cadeiras mais confortáveis para os famiIiares, e 

que o horário de visitas seja mais flexivel. 



5- A T R A ~ T Ó R T A  DA FAMTLIA A LUZ DO XNTERACIONISMO 

SIMB~LZCO E DE AUTOmS ESTUDIOSOS DA FAM~LICA 

A família, ao vivenciar o risco de vida de um filho passa por um processo que inicia 

antes da. hospitalizaçgo e tem continuidade após a alta hospitalar. E um processo dinhiço e, 

mesmo breve, apresenta três fases que se entrelaçam, portanto sobrepostas e em constante 

movimento: ptk-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar. Cada fase tem seu tempo, mas estão 

interligadas e possuem características próprias. 

Qirando se aborda o tema saúde e doença, geralmente faz-se uma separação nítida 

entre a doença, o tratamento e a cura. Este estudo demonstra que as etapas não são distintas e 

não se apresentam estanques. É um processo dinâmico, em constante construção e 

reconstrução, desde os primeiros sinais de alterago da saúde, tendo continuidade durante a 

hospitalização e persistindo após a alta. Embora o estudo tenha terminado, as farnilias 

continuam se reorganizando e se reconstruindo. Portanto, o processo não termina w m  a alta 

hospitalar. 

Existem fatores que tornam o processo mais ou menos complexo, dependendo da 

história familiar, evolução do estado de saUde da criança, interação familiar, inteqão 

famílidequipe e rede de apoio disponível. 

O Interacionismo Simbólico da suporte para a wmpreensão deste processo dinâmico, 

no qual a familia interage entre si, com os outros e, principalmente, com as pessoas que Ihe 

são significativas. O comportamento da família é gerado, construido e modificado por esta 

interação, pelo significado que cada s i t u ~ ã o  tem para ela, e pelos sentimentos que emergem 

no contexto em que vive. 

Compreendendo família como o slpo de pessoas que se reconhece como família, 

identifica-se, neste estudo, grupos com diferentes arranjos familiares que, em determinados 

momentos, são reduzidos - pai, mãe e filhos - e, em outros, expandidos - reduzidos acrescida 

de outros elementos familiares. A família reduzida de Mirim, composta pelos pais e dois 

filhos, durante sua hospitaii~ação na UTIP sente falta do c~nvivio familiar, restringido pelas 



normas e rotinas da instituição e pelas dificuldades econ6rnicas fsuniliares. No entanto, a 

família expandida (avós, tios, tias e primos} está presente ao longo de toda a trajetbria da 

hospitalização, ajudando a família reduzida em suas necessidades de apoio, alimentago e 

monetarias. A familia de Antônio, composta por ele e seus pais, tem pouco contato com a 

família paterna, embora o avô ajude no serviço do pai. Por outio lado, a família materna (avó, 

tio materno e esposa) está presente ao longo da trajetosia. A família de Léo conta com a ajuda 

da família expandida, composta pela av6, tia materna e o noivo dela. A familia reduzida de 

Jorras tem ajuda de vários componentes da família expandida. De maneira oposta, as fmllias 

de Sandra e Liane n5o contam com a ajuda da familia expandida, tornando mais dificiI a 

trajetoria hospitalar. A hospitaIização mobiliza a família expandida, de acordo com o que isso 

significa para ela, e de acordo com n interação e disponibilidade de seus membros. 

Para Nitschke (1 999), a família do co~açiio e aquela que dá prazer, e tem sua base no 

afeto. É o sentir-se bem junto com quem te faz bem. A farnilia do cotação extrapola os laços 

de consanguinidade, e 'Lre constrói sobre rr2s eixos bcítvicos, intrinsecumenbe rnfedigados, 

sempre expressando o rebacional, o estar com o outro: quem é Ido coração; o,fmer bem; o der 

prazer - sentir-se bem com" (NitscMre, 1999, p. 175). 

Considerando-se o conceito de familia (Elçen,1984), a unidade básica do cuidado de 

saiide, a familia, geralmente, está atenta as alterações que possam surgir e preparada para 

intervir. Quando percebe aIteraçõeç de saúde de wn de seus membros, cada componente da 

familia ánterage com seu self (consigo mesmo). O "h" que representa a tendência impulsiva, 

espontânea e desorganizada, que ocorre quando a família percebe que algo não está bem, da 

propulsão ao "mim" iniciando o ato de buscar ajuda para o filho doente. Atravks do "mim", 

cada membro da família interpreta e define a situação, emite julgamento, significado, 

iniciando o ato de buscar ajuda. Neste momento ocom a interação entre os membros da 

familia, e entra em ação o "self familiar7'(Centa, 1998) construido atravks das relaçoes do 

mundo interior da família e das interagões com a sociedade. 

Acredita-se que, através do "self familiar", ocorra a tomada de decisão, definindo a 

direçgo dos atos da fmilia em busca e manutenção de recursos para assistir o filho doente ao 

longo de todo o processo. Desta forma, o "self familiar" contribui para a construção da 

histbria de vida familiar e da cultura familiar. Para Helman (19941, a cultura familiar envolve 

um conjunto de principias implícitos e explícitos, que orientam os individuos na sua 

concepção de mundo, na maneira de senti-lo, experiencia-lo e comportar-se nele. Portanto, 

cada família. possui seus prbprios cbdigos de comportamento e comunicação, com 



significados inerentes a sua cdtura, que direcionam as ações e os relacionamentos 

interpessoais dos seus membros, dentro ou fora do grupo familiar (Bielemann, 1997). 

Durante a hospitalização, a famflia prioriza o "self familiar" e descuida do self 

indivrdual. Quando visualiza a ausência do risco, volta-se ao "self individual'\sem descuidar 

do "self familiar"'. Percebe-se, por exemplo, que a mãe de Jonas no dia da alta hospitalar 

começa a pensar em seu autocuidado e sente a necessidade de ter um tempo para si, para 

recuperar as energias gastas durante a vivência do processo. Nitschke (1999) diz que os 

membros da família precisam ter um tempo para si. O estar sozinho serve de respiradou~o 

para o indivíduo, restaurando-o, oxzgenamh as relações, permitindo melhor v e ~ l ~ i / u q ~ o  do 

espaço interacional, mais trocas com o meio. 

Cada membro da família tem sua história, diferente da histbria famiIiar que, associada 

a cultura do meio onde vive, vai construindo a cultura familiar (Elsen, 1984). Desta forma, 

acredita-se que, se o resultado da experiência de atender o filho com risco de vida tem 

resultado positivo, a familia, em nova situação de risco, poderá auxiliar outras pessoas, ou 

agir de forma semelhante h atual. No caso de resultado nZo satisfatdrio, a fmilia m u d d  de 

conduta. Isto passa a fazer parte da história da família. A familia de Antônio, no segundo 

episódio da doença, busca recursos no hospital, jh nos primeiros sinais de alterações no estado 

de saúde do filho. A família de Míriam, provavelmente, em caso de doença, agirá de maneira 

diferente, ficara mais atenta e procurará a instituição precocemente. A familia de Jonaç 

questiona e faz reflexões. São experiências vividas pela familia que farão parte da sua 

histbria. 

A famflia, ao identificar sinais e símbolos de alteração da saiide do filho, reage de 

acordo com o significado que eles têm para eIa. Presta os primeiros cuidados e fica alem 

vigilante. Em sihraç8es novas, ou quando os cuidados não são suficientes para eliminar os 

sinais de perigo e risco, novos símbolos surgem e direcionam o comportamento da família e a 

tornada de decisSio, direçionados pelos recursos internos e externos a familia. Neste momento, 

a interação familiar e a interação da fmilia com as pessoas significativas, ficam evidentes e 

se refletem no seu comportamento. O processo é dinâmico, e a familia estC1 sempre em 

movimento. 

Esa movimento também é encontrado no estudo de Nitschke ( 1999). Quando algo não 

satisfaz a família, ela n3o se acomoda, vai em busca de algo melhor. Neste estudo, a 

dinamicidade da família é manifestada pela busca de melhores recursos de saúde, quando os 

que vem recebendo não são satisfatórios. 



A sinalização do perigo mobiliza a família reduzida - pais e irmãos - que concentra 

sua atenção no filho doente, busca ajuda, presta cuidados e mantém a vigilância. A família vai 

em busca de recursos que possam ajuda-la, geralmente em uma pessoa significante:: alguém 

da comunidade, com mais experiência; o médico do posto de saúde ou o médico particular, no 

primeiro momento e, depois, as pessoas significativas da família expandida - a nuclear 

acrescida de outros familiares. A familia que enfrenta conflitos e contradiç6es7 pedindo e 

dando apoio aos seus membros e ks pessoas significativas, que é flexÍvel, que consegue 

quebrar nomas e adaptar-se, e considerada saudável. As familias deste estudo mos--se 

saudáveis, embora vivenciando o risco de vida de um filho. No entanto, constata-se que pelo 

menos duas delas têm risca de adcecer: a familia de Liane e a família de Antônio. São 

famílias que esgotam as possibilidades de ajuda quando retomam ao cotidiano e precisam ser 

olhadas com maior cuidade para não adoecerem. Quando a família adoece, há reflexo na 

saijde da criança e em cada um de seus membros. 

A familia, ao perceber a evolução não satisfatória da doença do filho, retoma ao 

médico em busca de soluções. A demora na resolução do problema representa incornpethcia 

do profissional de saúde para a familia. E o comportamento dela, de interferir na conduta 

médica, de discutir com a equipe, exigindo uma solução ou transferência para instituição com 

maiores recursos, de queixar-se da equipe, é resultado desse significado. 

A hospitalização da criança e percebida, inicialmente, como ameaça. Para a familia, a 

representa$& simbólica da hospitdização 6 de perigo e risco de vida da filho. Dentro do 

hospital, a WIP é a unidade mais temida, representando o isolamento e a morte. Os 

sentimentos e os comportamentos ch familia estão baseados na idéia previa de hospital e UTI, 

com símbolos e significados construidos ao longo da sua história na vivência social e familiar. 

A familia quer permanecer constantemente com o filho hospitalizado e quando necessita 

ausentar-se fica preocupada. Os sentimentos sZo çontraditórios, p i s  ao longo da 

hospitalizaqão novos símbolos e significados apresentam-se para a familia, e a UTIP pode 

passar a represerrtar maior segurança, resolutividade e possibilidade de cura para o filho, 

associada aos inúmeros aparelhos, novas tecnologias e equipe capacitada para o seu 

atendimento. Constata-se, então, a mudança no comportamento da familia. Ao perceber maior 

segurança na ZrTTIP, ausenta-se do hospital para descansar (família de Antônio), ou solicita o 

retomo do filho para a U T P  (familia de Miriam). O mesmos simbolos podem ter significados 

diferentes: a ULP, o isolamento e os aparelhos podem significar restrição ou agressão para a 

criança e proteção e segurança para a família. Para algumas famílias, a presença dela ao lado 

do filho representa a garantia de atendimento diferenciado. 



O significado que cada situação tem para a família interfere, também, na avaliação que 

eIa faz da equipe e das uniâades. Uma família pode considerar excelente a equipe em 

determinada situação e fazer-lhe várias críticas em outra situação. Também, familias 

diferentes podem fazer avaliaqões opostas sobre a mesma unidade. Geralmente, a família 

percebe a equipe da UTIP muito atenciosa para com a criança, e a equipe das unidades 

atenciosa com a familia. Estas percepqões sgo conseqliências da interpretação da família sobre 

o comportamento da equipe. A entonação de voz e a maneira de falar da equipe podem 

representar repreensão e crítica ou aceitação e afeto; realizar o procedimento rapidamente, 

sem dihlogo com a criança, representa intranqüilidade e fator desencadeador de maior trama; 

conversar durante o procedimento pode representar atenção ou descaso. 

Dal Sasso (1994, p.213) recomenda que a equipe desenvolva "urna pustum de 

simplicidade e humildade junto 2s familim, pois a intcraçüo vai se consolidando nos 

pequenos gestos, no olhar receptivo, no tom de vos, m roque, na di~po~~ição 'para com '... 93 

.Acrescenta que é nesta atmosfera envolvente e significante, que a família é enriquecida e 

fortificaâa. 

Quando a criança tem alta, a familia vivencia nova situação, repleta de outros símbolos 

e significados, somados aos pré-existentes e aos adquiridos durante a hospitalização: as 

sequelas, a continuidade de tratamentos e os cuidados diferenciados. 

A gravidade do estado de saúde da criança e a variável essencial que gera as ações, 

reações e interações ao longo desta trajetiina, mas não é a Única. Colabora, neste processo, a 

repercussão produzida na h i l i a  pela ausência da criança e de um familiar no espaço 

doméstico; pela disponibilidade da famfiia de permanecer no hospital com o filho; pela 

possibilidade de cuidar e acompanha sua evolução; pela repercussão da evasão temporária ou 

permanente da família do trabalho ou estudo; pela saúde e situqão econômica. 

Cada família tem seu espaço privado onde ocorrem as interações intrafamiliares e as 

manifestaçães de afeto. O espaço familiar é esvaziado duplamente com a ausência da criança 

e do seu acompanhante. O integrante da familia que permanece no hospital sente falta da 

privacidade com que é contemphdo no espaço doméstico e das interqries positivas que lá 

ocorrem. 0 s  pais de Minam sentem falta da convivência famiIiar, de estarem remidos com 

seus filhos. Os familiares que permanecem em casa também sentem o vazio causado pela 

aushcia dos que estão no hospital. A familia de Ant6nio permanece por mais de dois meses 

no hospital, enquanto o meio-irmão, filho do primeiro casamento, não vê Antonio e seu pai 

durante todo o penodo. As irmãs de Liane não têm contato com ela e com a mãe durante 

quase um mês, gerando comportamentos de rejeição. 



Familia pressupõe a existência de respeito e de responsabilidade. A responsabilidade 

relaciona-se a proximidade, ao presente e ao sentimento de parbcipação. 0 s  membros da 

familia respondem por ela (Nitsçhke, 1999). A familia, ao b w a r  ajuda profissional, delega a 

instituição o cuidado de saiide do filho, mas não delega a responsabilidade (Elsen, 19843. Por 

vezes, ao assumir os cuidados de uma criança, a equipe toma para si a responsabilidade sobre 

ela. No entanto, a responsabilidade sobre a criança é um &ver e um direito da familia. E esta 

família que está junto ao filho no hospital não quer abdicar desse direito e quer participar das 

decisões relacionadas h sua saúde. Quando a equipe não aceita a responsabilidade da família 

sobre o filho hospitalizado, pode gerar o conflito entre equipe e família, disputando o poder 

sobre a criança hospitalizada. A família permanece atenta, sugere condutas, exige soluções, 

mostrando que continua responsAve1 pelo filho. 

A idéia de família cuidadora e apresentada por Elsen (1984) ao afirmar que a familia e 

o primeiro sistema de cuida&. A família, aqui representada geraimente pelos pais, deseja 

ficar no hospital junto ao filho. Permanecer junto ao filho no hospital representa, para a 

famíIia, dar continuidade ao cuidado prestado por ela, e garantir o meIhor atendimento na 

instituição. Angelo (apud Elsen, 1998)~ afirma que a familia que tem uma crianp doente 

assume a responsabilidade por ela, e este comportamento é oriundo da "ética familiar". A 

família ao discemir entre o certo e o emdo está agindo de acordo com o sentido ético e moral 

que possui. Acredita-se que a "ética familiar" está presente na família saudável, ao assumir a 

responsabilidade pela saúde de seus membros. Quando a família não cuida das suas crianças, 

a responsabilidade não é de um indivíduo isolado, é do p p o  familiar. E quando isto ocorre, é 

provável que esteja faltando o sentido "ético familiar". Os pais de Jonas revezam-se ao lado 

do filho durante toda sua internação, nao permitindo que outro familiar assuma essa 

responsabilidade. A mãe de Jonas afirma que jamais pediria ou permitiria que outra pessoa 

assumisse seu lugar. 

Constata-se que, mesma permanecendo no hospital, a família tem sua atenqão voltada 

para os filhos que ficam em casa, denotando preocupação e responsabilidade. 

Na maioria das vezes, é a mãe quem permanece o maior período no hospital, 

reproduzindo a idéia da mulher cuidadora, responshvel pela saúde e educação dos filhos. Ela 

assume de tal forma este papel que, quando recebe ajuda do esposo ou de outro familiar, 

refere o sentimento de culpa por   descuidar'"^ filho doente. Em famílias com outros filhos, o 

sentimento de "descuidar " ocorre em relação a eles. 

* Notas de Aula, Elsen, Ingrid. Orieniaç9o de tese. Florianópolis Universidade Federal de Santa Catarina. 1998 



A ausência da mãe no espaço domestico gera redistribuição dos papéis sociais na 

familia, embora nem sempre seus membros estejam preparados para a mudança. O pai da 

Lime assume o cuidado das outras filhas e da casa, e os irmãos adolescentes da Sandra 

cuidam da casa e dos irmãos pequenos. Em algumas situações, a internaçâo de wn filho pode 

significar viol$ncia para os que ficam em casa, q m d o  são expostos a negligência e ou aos 

maus tratos. 

Motta (I  997), em seu estudo com familias que tem um filho com câncer, afirma que o 

mundo da familia sofre uma profunda alteração ao vivenciar a doenqa do filho. Para enfrentar 

este fato, cuidar do filho e de si, a família precisa reconstruir-se. Emergem sentimentos e 

percepçks, relacionados, A possibilidade da morte, geradora de estresse e ansiedade. Frente a 

esta realidade, a família precisa reestruturar-se para assumir os novos papéis. R e o r g d - s e ,  

então, e reforça sua função de protetora da criança, e ratifica-se como fonte de afeto geradora 

de segurança e apoio e reforça a espemqa coma auxilio terapêutica. 

Para a familia, a criança e o outro signifrcante com quem ela mais interage e por ser o 

elemento mais indefeso, requer maior proteção. 

A interação da criança com a família que a acompanha no hospital é constante. E nela 

que a criança busca respaldo e ajuda nos momentos mais dificeis, solicitando a companhia dos 

pais, principalmente da mãe. Na trajetória destas famílias, a necessidade da presença da mãe 

fica evidente no comportamento do Jonas que não permite a rea1iz.o de exames e 

proce&mentos na sua ausência. A representação sirnbdlica dos e,uames e procedimentos 

deteminam o seu comportamento em busca de ajuda e proteção, 

Os pais permanecem em constante interação com a criança hospitalizada, colocando-se 

ao seu lado e no seu lugar, sofrendo com ela. Durante o processo, o comportamento da familia 

demonstra afetividade através do afago, conversa, aconchegar no colo, acompanhar evolução, 

buscar informações, permanecer junto e auxiliar nos cuidados, sentir-se triste e chorar quando 

o filho não está bem e alegrar-se wm sua melhora. Os pais de Antônio, através da interação e 

estimulo constante, tentam recuperar a capacidade evolutiva anterior do filho. 

A interação da criança com os pais tende a aumentar durante a hospitalização, e a 

diminuir em relação aos irmãos e as outras pessoas significativas, e intensifica-se quando a 

criança necessita de isolamento. E evidente, neste estudo, o pouca contato que as crianças têm 

com os irmãos e a ausencia de contatos com os amigos. 

A interação familiar não ocorre da mesma maneira em todas as famílias. Observa-se 

que, em algumas, os pais colocam-se no lugar do outro e desta forma percebem suas 

dificuldades e agem de maneira a ajudarem-se mutuamente. 0 s  pais de Anthnio, Mirim e 



Jonas deixam ou diminuem o ritmo de trabalho para dar maior suporte a esposa e ao filho no 

hospital. O pai da Liane deixa o trabalho para assumir o Iugar da esposa em casa e no cuidado 

dos outros filhos. Por vezes, quando há dificuldade de colocar-se no lugar do outro, a 

interação tende a não ocorrer, como na família de Sandra, onde o pai eventualmente vem vê-la 

no hospital ou apoiar a esposa. 

A familia também sente-se incapaz de enfrentar as situações que se apresentam, e de 

reorganizar e reconstruir seu cotidiano, mas o faz, buscando ajuda das pessoas com quem 

mantém maior interação. A familia de Minam pede e recebe ajuda de vhrias pessoas da 

fmilia expandida, desde os primeiros recursos de saiide ate apús o bhito. Além da ajuda das 

pessoas significantes, a família procura ajuda na religião. Associado ao tratamento, faz 

orações, promessas e peregrinaç6es7 pdindo a curado filho. Comportamentos semelhantes 

são descritos por Elsen (1984) , Ribeiro (1991) e Hense (1987). 

Com a hospitalização, a criança e a familia entram num mundo desconhecido e 

iniciam novas interaçõles que serão de intensidades diferentes de acordo com o significado que 

cada situação e cada pessoa tem para a família. Fica evidente que as interações mudam com a 

mudança de ambiente. 

0 hospital e algo novo, repleto de símbolos e significados, propicio a novas interações, 

mas também a ausência de pessoas significativas. Pode representar, para a criança solidão e 

abandono, sentir-se s6 por estar longe das pessoas significativas - os irmãos, amigos, 

coleguinhas e familiares. Para a familia, é um lugar novo, onde tambern pode sentir-se só, 

distante das pessoas significativas, rodeada de simbolos e significados novos com os quis  

tem que intexagir, somando-os aos valores, conceitos e tradições familiares preexistentes. 

Por outro lado, o processo propicia a interaqo familiar, a interação com sua rede de 

relações prkvias e com a nova rede de relaqões oriundas da situaç?io que está vivenciando. No 

entanto, a hospitalização pode colaborar para que as reIaq6:oes com os outros filhos esmoreçam 

temporariamente e tragam dificuldades para a familia, como as vivenciadas pelos irmãos das 

crianças deste estudo, que receberam menos atenção dos pais, durante este perfodo. Os 

im&s tamlkm reagem de acordo com o significado que a situação tem para eles. Por vezes, 

sentem-se sozinhas, abandonados e preteridos, podendo reagir com cumporbmento de 

rejeição aos pais, aqui evidenciado nas irmãs de Liane em relqão a mãe. 

Constata-se a interação de todas as famílias com a equipe de saúde. O comportamento 

da equipe é decisivo para o comportamento da familia, pois ela reage de acordo com o que 

percebe nas atitudes da equipe. Desta forma, se a equipe é receptiva e permite a família 



participar, obtém auxilio no tratamento da criança, pois a família age como integrante da 

equipe de saúde. 

A familia percebe que existe um trabalho de equipe na instituição, mas que a conduta 

de seus membros na é homogênea. Identifica particularidades nas atitudes dos profissionais 

que podem interferir na interação equipelfmilia. O comportamento autoritkrio da auxiliar de 

enfermagem com a mãe de Antônio, reforqa esta percepção. 

O diálogo, nem sempre valorizado pela equipe, representa ajuda, apoio e afetividade 

para a familia. A família de Antônio verbaliza, diversas vezes, o quanto é importante para a 

família ter oportunidade de conversar com a equipe. A família de Jonas refere que, embora 

tenha um bom relacionamento com a equipe, sente necessidade que haja alguém com 

disponibilidade para conversar e orientar as famílias, enquanto estão no hospital. 

A divisão de tarefas e o rodizio dos profissionais na prestação da assistència A criança 

e a sua familia, podem interferir na interação e dificultar o reconhecimento do papel de cada 

profissional. 

A interação da criança com a equipe fica evidente quando demonstra preferência a 

deteminados profissionais, geralmente aqueles que lhe dão mais atenlção e realizam os 

procedimentos com maior cuidado. 

A interação t a m b h  ocorre entre as famílias que têm um de seus filhos hospitalizado, 

também apontado pelo estudo de Motta (1997). Coloçam-se umas no lugar das outras, sofrem 

com elas e apóiam-se mutuamente. Tornam-se famílias significativas umas para as outras e, 

mesmo apbs a alta, persiste a interação. A fmilia de Antônio, durante a hospitalização, 

mantem contato telefònico com outras que já tiveram alta hospitalar. 

Observa-se, neste estudo que, quando há boa interação familiar antes da doença do 

filho, a interação tende a fortificar-se como ocorre na familia de Jonw. Mas, se já está 

fragilizada, a tendsncia é piorar, como ocorre na familia da Liane, colaborando pata a 

separação do casal. 

Segundo o Interacionismo SimbOIico, os sentimentos são manipulados e modificados 

através do processo interpretativo (Mead, S. d. 3. Percebe-se, nesta traj et~ria, que a 

manifestação dos sentimentos é intensa e .constantemente relacionados aos símbolos e 

significados construidos ao longo da história familiar, e os adquiridos durante o atual 

processe. 

O risco de vida e percebido, progressivamente, com o agravamento do estado cIínico 

do filho doente. Concomitantes, surgem o medo, a insegurança e a esperança, entre outros 

sentimentos. 



Durante a hospitalização e a pemanencia na UTIP, o medo 6 intenso, podendo 

diminuir com a melhora do estado de saúde do filha, mas não desaparece com a alta 

hospitalar. O medo e relacionado A necessidade de internação na UTIP, a presença dos 

aparelhos, a piora do quadro clinico, a presença de sinais e sintomas de risco e a demora na 

recuperação. O simbolismo destas situações está relacionado com risco e morte. Quando a 

internação do filho é a primeira experisncia de hospitalização para a família, o medo do 

desconhecido está presente e é intenso, diminuindo, mas não desaparecendo, nas internações 

posteriores. A mãe de Antonio relata maior tranquilidade quando o filho necessita de nova 

hospitalização. Muitos simbolos e significados já introjetados na fmila, modificam seu 

comportamento. 

A incerteza permeia a trajetoria das famílias do estudo. Incerteza também manifestada 

pelas famílias como insegurança e dbvida. Manifestam insegurança relacionada ao 

desconhecimento do diagnbstico e à falta de infomaç6es que, por sua vez, geram incertezas 

sobre as causas e evolução da doença, possibilidades de tratamento, exames e efeitos da 

medicação. A família de Antônio vivencia a incerteza relacionada h possibilidade de sequelas 

visuais e auditivas; a fmiIia de Jonas, A causa do sangramento e incógnita do diagnóstico; e, a 

família de Minam, aos exames do irmão e ao prognóstico. Caliri (1994, p. 122), em seu 

estuda, cita a teoria de ~ i s h e l *  intitulada C C I m e ~ e z ~  da domçu", relacionada A complexidade 

do tratamento e ao sistema de cuidados de saúde, a falta de informações sobre o diagniistico e 

a gravidade da doença e a imprevisibilidade do prognbstico. 

Mesclada ao medo, a insegurança e aos outros sentimentos está a esperança, que 

pemeia toda a tmjetória da família ao vivenciar o risco de vida do filho. € provável que a 

esperança seja m dos suportes que auxiiiam a família a seguir sua trajetória sem esmorecer. 

Ela e fragilizada aos sinais de piora do estado de saúde do filho ou frente aos resultados de 

exames, e é fortatecida com os sinais de melhora do estado de saUde e a possibilidade de novo 

tratamento. 

Para as famiIias deste estudo, o risco de vida está presente desde os primeiros sinais de 

alteíaçãe da saiide do filho, persistindo e intensificando-se durante a hospitalização, 

diminuindo, porém mantendo-se, após a alta hospitalar. 



Refletindo sobre os possiveis caminhos para a enfermagem na 

assistência, ensino e pesquisa 

A enfemagem que quer assistir a familia que vivencia o processo de ter rim filho com 

risco de vida precisa compreendê-la como um grupo de pessoas que constr0i e reconstrói sua 

história, e possui simbologia que pode ser diferente daquela da equipe de saúde. 

A doença provoca descontinuidade no processo de viver da família. A família 

reconhece quando não é mais capaz de cuidar. Ela pede ajuda pm cuidar e espera ser cuidada 

mas, mesmo ao ipedir ajuda n5o abdica de sua responsabilidade sobre seus membros, não 

abdica de cEar afeto, carinho e atenção. 

Diversos arranjos familiares são encontrados, hoje, na sociedade brasileira. Sua tarefa 

principal é o cuidado e a proteção de seus membros. É no contexto familiar, cuja base é o 

afeto (amor, Odio, inveja, ingratidão) que a crianqa se desenvoIve e se reconhece como 

indivíduo e pertencente a um grupo. Para Mioto, (1997, p. 221) "a capacidade de cuidado e 

pro feção dos grupos familiares depende db qudidude de vida que eles tém no contexto sociaS 

HOS quazs estão inseridos". 

A equipe deve entender que cada família é única e passa por este processo de maneira 

própria. Portanto, e necessário conhecê-la, compreendes seu comportamento, seus 

sentimentos, os signos e significados do processo desta vivência. Deve lembrar que sua 

postura, atitude e comunfcação, têm um significado para a família e são geradores de seus 

comportamentos. A equipe de sazlide precisa identificar as pessoas significativas e trazê-las 

para participar do processo. Permitir e estimular a visita de crianças significativas - irmãos, 

colegas e amigos. Como diz Nitschke (1999, p-2741, ''Jntegrur a farnifia do coração no 

cuidado, pois é uma dirnemão sign~fieutiva do processo de viver e ser sazrdável das  pessoa,^, 

sendo, portanto, elemento ferndumentul do ser família saudável". Portanto, a assistência não 

pode ser padronizada, deve ser individualizada para cada família, assistindo-a nas suas 

necessidades. 

E necessário planejar um espaço Asiço adequado para orientar e conversar com a 

família, respeitando-se sua privacidade. Usar o espaço das reuniões de famílias, se houver, ou 

criar este espaço, para que a família possa compartilhar suas necessidades e receber apoio de 

outras famílias e da equipe, respeitando-se sua individualidade. Criar programas específicos 

que atendam as necessidades das famllias. Atenqão especial deve ser dada h famitfas que 



participam da primeira hospitalizaçáo de um filho, buscando compreender o significado da 

hospitalização para ela. Auxiliar a familia a planejar o atendimento aos outros membros da 

familia que no momento não são priorizados, assegurando-lhes a manutenção de interaçaes 

positivas durante este periodo e a saiide familiar. Nitschke (1999) reforça a importbçia de 

valorizar o quotidiano da família, pois uma coisa que p q a  pequena e simples, para ela pode 

ser importante, fazendo-a sentir-se bem. Da1 Sasso (1994) sugere antecipar a orientação - 
prenunciar dificuldades futuras -, prevendo indicação de m o s  a serem seguidos nas 

hipbteses presumidas, o que permite atenuar as conseqüSncias, pois a famllia já se familiariza 

com os possíveis caminhos de respostas saudáveis. Estas sãs algumas das estratégias que 

podem ser utilizadas na assistência A famíIia que vivencia o risco de vida de um filho. 

A equipe deve estar alerta para o fato de que ter alta da WIP não significa que a 

família esteja pronta para cuidar do seu filho. Ela está psontn, como sempre esteve, para dar 

afeto, mas pude não estar pronta para assistir o filho com cuidados especiais. E de extrema 

irnportltncia que a retirada da assistência profissional seja gradativa, A medida que a familia se 

sinta capacitada para o cuidado. 

Com a aproximação da dta, rever com os pais, as duvidas e necessidades relacionadas 

à continuidade dos cuidados do filho a domicilio. Oferecer e dar suporte para que a familia 

tenha condiçks de dar continuidade aos cuidados recebidos no hospital. Caso a criança sofra 

sequelas e ou necessite de cuidados especiais, a familia precisa de apoio para continuar. Deve 

ser orientada onde buscar os recursos necessários e ser assistida na nova ttajetória. Quando 

ocorre o óbito do filho, a familia precisa vivenciar o luto e elaborar a perda. A equipe deve 

dar abertura a família para que a procure, caso necessite de ajuda. O cuidado da família 

ultrapassa os muros do hospital, pois ela necessita de compreensão e apoio para reconstruir o 

cotidiano. Deve estabelece-se um elo de comunicação entre a equipe do hospital e a equipe da 

saúde cornunithria para que haja continuidade da assistência. Atenção especial deve ser dada 

às famílias de risco, quando esgotam as possibiliâades de receber ajuda. A equipe deve estar 

atenta e auxiliar a hmília na busca de novas possibilidades. 

6 necessátio que os serviços de satide atendam as necessidades da criança e da 

família, facilitando o seu acesso aos serviços de saúde, diminuindo a burocracia, ampliando o 

horáfio e a qualidade do atendimento, e tornando os serviços de sa~de mais flexiveis. Devem 

conhecer as necessidades das famílias e adequar a assistência As suas necessidades, evitando 

maratonas infrutiferas aos serviços de saitde e despesas desnecessárias. 

Através deste estudo, constata-se a necessidade de assistência manifestada pela familia 

desde o inicio da sua trajet~ria, intensificando-se durante a hospitalização e tendo 



continuidade quando ela retoma ao seu cotidiano. Identifica-se, portanto, a possibilidade da 

equipe assistir a família ao longo de toda a taajetóriã. 

O cuidado da família em risco não pode ficar centrado na enfermagem. Requer a 

interdisciplinaridade. Da mesma forma, não pode ficar restrito ao hospital ou a comunidade. 

Deve haver integra~ão e continuidade das ações de sahde da equip de saúde do hospital e da 

equipe de saúde coletiva. Embora alguma coisa já esteja sendo feita, muito mais precisa ser 

feito para diminuir o sofrimento das familias e evitar que se sintam seguras e protegidas no 

hospital, e desamparadas quando retomam a sua comunidade. Compartilha-se da sugestão de 

Motta (19971, de que a família que experencia a doença deva ser auxiliada a rninimizar seu 

estresse durante todo o processo, atravks de programas especificas voltados ã saúde familiar, 

tanto a nível hospitalar, çomunit5io e domiciliar. A família tem condições de cuidar se ela é 

cuidada. Se a família é assistida pode fornecer suporte mais efetivo aos seus membros e 

adequar-se as novas necessidades. 

Muitas escolas de enfermagem n%o incluem em seus c u ~ c u ~ o s  o estudo da familia e a 

forma de aborda-la. Quando isto ocorre, os acadêmicos e os enfermeiros egressos destas 

escolas, têm pouca experiência em assistir a familia, pois sua formação e basicamente 

hospitalar e de assistència ao individuo. 

As escolas de enfemagem devem incluir nos seus curriculos disciplinas que estudem a 

familia. A importância do tema dá respaldo para que não seja abordado superficialmente em 

uma ou mais disciplinas. O tema requer estudos aprofundados dos vários tipos de famílias, 

suas características, seus sentimentos e seu comportamento. Questões como o que e cuidar e 

corno se cuida da família, devem ser exploradas. O estudo sobre signos e significados de cada 

família deve ser aprofundado para que possa ser desvelada a hist~ria familiar. 

O presente estudo tem o propiisito de estudar a reorganização familiar durante a 

internação de uma das crianças, porém, pouco aborda os irmãos que permanecem em casa 

durante este periodo, mas identifica que ocorrem sifmgões de risw e necessidade de 

intervençâo da equipe de saúde. É uma área que vem sendo apontada por outros autores e 

necessita ser investigada sob um novo olhar. 

Esta pesquisa aponta para a necessidade de desenvolver estudos que busquem 

estratégias para minirnizar a ansiedade e o sofrimento da família que vivencia o risco de vida 

do filho, além de identificar serviços e condutas que têm ajudado as famílias. 

É necessário, portanto, avançar os estudos sobre o tema, tanto na área hospitalar 

quanto na area da reconstmç~o do cotidiano (saúde coletiva). 
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Anexo 1 

Prezados Pais 

Quando uma criança e hospitalizada numa UTI Pediátrica, a família é estimulada a 
permanecer com ela durante este período. Estudos t6m mostrado a importância deste convivia, 
tanto para a criança quanto para os pais. No entanto, pouco tem sido estudado sobre as famílias 
durante este periodo. 

Esta pesquisa pretende estudar as vivências das fmilias na hospitalizaçib de seu(sua} 
filho(a) na UTIP, durante o período da intemação e apOs a alta, para compreender como a fmilia 
enfrenta esta sftrra@o. 

Sou enfermeira e pesquisadora e não trabaIho neste hospital. 
Os seus nomes não serão revelados, e as informações ngo vão interferir no tratamento 

que seu(sua) filho(a) e sua família tem recebido no hospital. Vocês poderão desistir de participar, 
em qualquer momento da pesquisa, sem perda da assistência que estão recebendo. 

Pretendo coletar os dados atravks de observaçdes e entrevistas, tanto na UTIP quanto na 
sua casa, se assim conçordarem. 

Necessito da autorizaqão de vocês para realizar este estudo, caso concordem em participar 
dele, e coIoco-me a disposição para qualquer esclarecimento. 

Agradeço antecipadamente. 

Concordo em participar do estudo acima referido-Autorizo ã obtenção de imagens através 
de fotografias e vídeos, e gravação de entrevistas para a pesquisa. 

Nome: Assinatura: 

Nome: Assinatura: 

Porto Alegre, .. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. 1997. 



Anexo 2 

Percebendo que algo nPio esth bem e mobilizsindo-se 

a) Identifica anormalidades na 
saúde do filho e busca recursos 

b) Informada sobre a gravidade do 
estado de saúde do filho durante 

consulta ou procedimento 

c) Informada sobre a necessidade 
de hospitiilizaçSo do filho 

i Percebe que o filho não esta 
bem e leva-o ao pediatra 

i Percebe sintomas e busca 
opinião de pessoa mais 
experiente 

i Aguarda o dia seguinte para 
levá-lo ao Posto de Saúde 
Ouve queixas de dor 

i Persistem os sintomas 
Detecta novos sintomas 
Constata ausència de melhora 

r Observa piora 
i Retorna ao mdico 

Realiza exames 
i E informada sobre a 

gravidade dos exames 

i O filho apresenta problemas 
durante consulta de revisão 

i O filho é avaliado durante 
tratamento 

I 

I 

* Na reconsulta por não evolução 
do tratamento 

i Ao consultar no Posto de SaUde 
* Frente a insistência da família 

Na consulta de rotina 
i Durante procedimento terapêutica 



Anexo 3 

Concentrando a atenção no filho doente: vivenciando a hospítalização 

d) Fazer planos de 
retorno para casa 

* A ~ a r d a a  alta 
* Planeja o cuidado de 

saúde após a dta  
Planeja o cuidado da 
casa 

• Planeja 0 retorno ao 
trabalho e ao estudo 
Manifesta dUvidas 
sobre o cotidiana 

r) Distanciarse da 
família e do cotidiano 

Verbaliza seu 
entendimento de ULIP 
Permanece junto ao 
filho hospitalizado 
Cuidae acompanha a 
evolução do filho 

i Distancia-se da 
unidade familiar e 
afazeres domésticos 

i Descuida-se do 
trabalho e do estudo 
Descuida-se de si 
mesma 

b) Sentir-se fmgilimdi 

Manifesta 
sentimentos 
Mantem a esperança 

a A saúde 6 alterada 
r Preocupa-se com o 

fator econôrnico 
Necessita e recebe 
ajuda 

e) Conviver com a equipe 
do hospitat 

Recebe orientação da 
equipe 
Mantém-se ao 
comportamento da 
equipe 

m Percebe a preocupação e 
afetividade da equipe 
Perde o poder sobre Q 

filho hospitalizado 
w Manifesta os sentimentos 

em reIaç50 a equipe 
Avalia a equipe e sugere 

a Faz sugestões 
Avalia a instituição 



Anexo 4 

Reconstruindo o cotidiano: reorganizando-se após a alta hospitalar 

a) Constata as 
condições de 
saúde do filho 
na alta 

Está curado 
Necessita de 
cuidados 
Perde o filho 
por obito 

6) Mantém o cui- 
dado do fiIho como 
prioridade 

Revê os cuida- 
dos de saitde 

4 Necessita cuida- 
dos especiais 
Descuida da sua 
saúde 

c)Tenta reorga- 
nuar a vida 

* Adapta-se as 
mudanças no 
cotidiano 

* Retoma as 
atividades e 
enfrenta 

d) Manifesta senti- 
mentos após r alta do 
filho 

Persistem diivi-as 
e mantem a 
esperança - Sentese impo- 
tente e necessita 
ajuda 

e) Convive com a 
perda da filha 

Relernbra o 
periodo da 
tenninalidade 
da filha 

r Retorna ao co- 
tidiano após o 

dificuldades 
financeiras 

f) Reavalia a 
hospitsIização 

Recorda os 
tem-pos 
difi-ceis 
ReIembra 
a assistên- 
cia rece- 

óbito da filha 
i Manifesta 

sentimentos 
após Q óbito 
da filha 

Sentese cansa-da 
i Reconhece a 

ajuda recebida 
i Reavalia seus 

sentimentos 

bida 
Faz suges- 
tões 



ANEXO 5 

A FAMILIA DE ANTONIO 

Vivendo Tempos Difíceis 

1-Contactando com a doença do ~ n t ô n i o *  

Há aproximadamente 23 dias Antônio apresenta gripe com tosse. Os pais procuram o 

pediatra em Sapucaia, mas o médico est8 em férias. A pediatra que acompanha o irmão de Antônio, 

atende o mesmo. Diz que Antônio está com bronquite e pneumonia. Prescreve antibióticos e 

nebulização com 6 gotas de "Berotec". 

As nebulizações são feitas em casa e no Posto de Saúde, perto da casa, e nos três dias de 

tratamento nEo há melhora. A pediatra receita outros remédios e injeções e, mesmo assim, o menino 

n3o meIhora. Domingo, Antônio piora e segunda-feira os pais levam-no para ser avaliado pelo Dr 

M.A. que retomara das fénas, o qual prescreve novas injeções. 

Quarta-feira Vânia verifica que o filho esta com 40 graus de temperatura. 

Por alguns segundos fica hipotônico, revira os olhos, e em seguida, volta à consçiência. Solicita a 

uma vizinha que fique um pouco com ele e sai para telefonar para o serviço do marido. Chama-o e 

levam-no novamente para o Dr. M.A. Dizem que foram tantas as medicações e receitas que não 

sabem informar, mas têm as receitas guardadas. Lembram-se que foram aplicadas 11 injeções. Ao 

reavaIiá-10, o Dr. M. A. solicita intemação hospitalar. 

A experiência anteLior da família com hospitalização e relacionada i gravidez e parto. Vânia 

ficou hospitalizada no final da gravidez do Antanio, referindo ter sido muito bem tratada e com um 

bom relacionamento com a equipe. Por isso a família opta pelo HCPA, para internar Antônio, por 

* Os nomes foram substituidos para evitar a identificação dos sujeitos 



ter mais recursos que os hospitais locais, (menino nasceu e faz acompanhamento mensaI no HCPA) 

e porque este hospital é conceituado. 

2- Chegando no hospital 

Antanio sai do consultbrio do pediatra e vem direto para a emergência do HCPA. Vânia 

relembra e diz: 

"...aí, ele mandou baixar urgente, porque ele jd tava cansado de respirar. .... 
quando chegamos aqui m emergência, foi de apavorar. Ele fava bem ruizi~aho, 
foi direbo pro oxigénio ... " 0. 

Na emergência é administrado Oxigenio e realizada nebuIização de uma em uma hora, e 

Vinia permanece ao seu Iado. H6 tuna melhora e a familia é informada que o menino deve ser 

hospitalizado. E encaminhado B Unidade de Internação Pediátrica - 10" Sul, onde Vhia  pmanece 

toda a noite na cornpafiia do filho. No dia seguinte, quinta-feira, por volta das 10 horas, Vânia vai 

para casa banhar-se e descansar, retomando a tarde. E informada peIa médica que o filho irá p a  a 

Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico - UTIP, pois o oxigenio que recebe não é suficiente. 

3-Indo para a UTIF 

Antônio não esta bem e é transferido para a UTnIP, onde os cuidados s& intensificados. Ele 

estã na sala com mais sete leitos, e ao lado do seu berço tem m a  cadeira para o familiar sentar. A 

sala de espera da UTIP e pequena e comporta apenas um banco, que e disputado por familiares dos 

demais pacientes. 

0 s  pais permanecem no hospital, revezando-se ao lado do filho, ate a noite seguinte. 

Cansados, v80 passar a noite em casa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, retomam ao 

hospitaI, e encontram o filho entubado. A equipe informa que a criança se agitou muito durante a 

noite. A partir deste momento, os pais ficam no hospital, estacionam o carro em frente a 

emergência, onde deixam seus pertences e descansam de forma alternada, enquanto him deles 

permanece ao lado do filho. 

Os pais de Antanio não têm experiências anteriores de UTP. Para eles, a UTIP 

"...é um lugar onde a pessoa é internada quando esta muito ruim, com risco de 
vida, em último caso, em situação extrema, com profissionais mais seguros que 
os de outras unidades e onde tudo é$~caElzadu, não tendo um fio sequer fora do 
lugm .k para os casos mais sérios. para as crianças que mais precisam. É um 
lugarpesado"@dl e PI). 



Por esta razão, quando Antdnio vai para a UTIP, a família sente medo de perder o filho, e 

receio de que a equipe não seja sincera com eles. 

" A  gente se apmorou! Eu me apavorei! Ainda mais, que quando eu cheguei 
ele eestmia com o tubo ... Pensei una monte de coisus! O g w i  não tem mais 
volta. .. "(Pl) 

' A  gente fica arra~ada ... passa um monte de coisa na no,rsa cabeçt~!" Wl) 

" ... a genae vê O pessoal falar que esse negócio da máquina ... o gzsrizinho 
respirando ... é dgficil. .. é d~fícil escapar, voltar de novo... Os médicos est& 
d~zendo que ele está melhorando ... Espero que eles não estejam ensolmdo a 
gente. " (PI) 

Os pais se interapjiarn ao longo da trajetoria vivenciada por eles, no entanto, Vânia busca 

mais suporte no marido e este comportamento se desvela em situams de maior estresse. 

':..ele estú muifo rnaçhucado ms rnGozinhas, por causa do soro. Pra não 
jz(dic6r mais dele ... Psa nGo precisar fá toda la hora picando, colocaram o 
cateter ... A; eu disse pra ela: - Se eles estão dizendo que ele está mef~~orarzdo é 
porque eie estú mellmraado. E realmente a gente esrú vedo mudanças nele. 

ele já está mais corudinho, estú desinchando ...'" 1) 

"Quando ela chegou de noire ali, e eles estavam colocando sangue nele, d a  
desceu apavorada e pediu para eu subir pra falar com o rnkdicoO EIes tinham 
explicado, mas ela não conseguia entender. .. Aí eu subi para falar com o 
médico "(?I). 

4- Priorimndo a recuperação do filho doente 

Frente ao risco de perder o filho, sua recuperação passa a ser o objetivo e razão de ser dos 

pais. Passam a acompanhar de perto e participas da hospitalização, deixando em segundo plano o 

emprego, o outro filho, a casa e eles mesmos como indivíduos. Verbalkm o desejo de ficarem 

junto, não permitindo que outro familiar os substitua. 

Antanio permanece 14 dias entubado em respirador. Durante este periodo, apresenta 

convulsries, hipertonia generalizada, opistiitomo, hemiparesia A esquerda e edema generalizado. No 

prontuário, o registro do diagnóstico de internação hospitalar é de Sepses e o diagnóstico secundário 

é de Crises Convulsivas e Insuficiência respiratória. Consta, também (20 de outubro), o registro de 

duas tomogrnfias com atrofia cerebelar e dilatação do 4" ventrículo, e o início da deterioração 

neurológica. 



Recebe medicação por veia periférica das mães e da cabeça, até ser colocado um cateter 

central. 6 mantido sedado para evitar que fique competindo com o respirador. Por estar muito 

agitado, necessita s e d ~ ã o  2 a 3 vezes por dia. 

Com o passar dos dias, os pais percebem a possibilidade de, eventualmente, se ausentarem do 

hospital, pois o cansaço aumenta e Antonio esta sedado. 

"Nds estamos hem, um pomo camados, mas estamos sempre andado, 
levando.. "(Pl) 

"Mas preciso ir em casa, tornar um banho, comer alguma coisa 
quente ... "0 

Durante as eventuais ausências, os pais vão até a casa de parentes A noite, de onde telefonam 

para obterem infomaç6es do filho. Apesar de sairem do ambiente hospitalar comentam que não 

conseguem dormir, mas apenas descansar. 

"A gente vai pura casa de noite e não fica franquilo. A gente mom longe, 
sabe? Aquele dia que eu fui domzi~. na caw do meu irmão, deixei o tidefone 
aqui e pedi, para qualquer coisa me avisarem ... eu durmo aquele soninho e 
daqui a pouco jb  me acordo assustada ... Eu Mo duma a noite toda ... Se é 
para ir pam lá e não ficar tranquila ... Niio consigo descansar. Então Jico 
aqul!"'(MI). 

''Ontem eu disse pra ele ir em casa descansar um pouco que eu fico ... Eu não 
tenho sono, eu não tenho vontade de d m i r .  Mas eu vou lá enabcdixo desct.apisar 
um pouquinho as costas. Dói as costas ,... Mas ele nGo quer ir ... " (Ml) 

Além da tensão e do cansaço, a mile de Antônio que é hiprtensa por vezes negligencia a 

medicação, priorizando a situaeo de doença do filho. No início da internação, verbaliza que já fez 

os exames e necessita tomar medicação anti-hipertensiva pela manhã e a noite. Mas, com o 

transtorno desencadeado pela doença do filho, tem esquecido da medicaçk e opta por reiniciar o 

tratamento, de fonna adequada, após a alta hospitalar do filho. 

Durante a internaçiio apresenta dor pré-cordial, çefaléia intensa, escotomas, falta de 

arfrequente, mal-estar e episiidios de hipertensão, sendo necessário ser atendida no Setor de 

Emergência do hospital, pelo menos duas vezes durante este período. 

"No dia em que entuharam ele, a doutoraJEcoupreoçupada comigo também. A 
pressüo é que estava alta. T o a  I8 por 12.. . eu nem sei ... Eu sinto quando ela 
estú alta, porque me du som, e eu emergo aqueles bichinhos ... (Mo ". 



A partir destas intercorrências, Unia  passa a tomar medicação mti-hipertensiva duas vezes 

por dia e vai a consulta no ambulatório, agendada antes do Antônio adoecer. A medicação prescrita 

é aumentada para 3 comprimidos diários de anti-hipertensivo . 
O pai, também com problemas de saúde, pensa em iniciar o tratamento para gastrite, cada 

vez que apresenta sintomas. Isto ocorre, principalmente, após a janta, chegando as vezes ao vomito. 

"Eu tenho gastrzte. Era pra fazer tratamento, mas é por causa disso aqui ... 
que eu não faço. É uma correria... sempre uma coisa e outra. ... ai quando 
ataca, eu posso feio ... " { . I )  

Apesar do desconforto causado pela gastnte, diz que iniciar6 o tratamento só depois da 

situação do fi 1 ko estar resolvi da. 

0 s  pais de Ant6nio verbalizam que sua alimentí@o passou para segundo plano, e sii se 

alimentam para poderem ficar em pé e continuarem a acompanhar o filho. Normalmente, &em 

uma das refeições, o aImoço ou a janta, quando a avó materna traz alimentos ou quando vão ate a 

casa da avO ou do tio. Nos demais horarios, fazem lanches ou comem frutas. Eventualmente, outro 

familiar traz alimentação. 

'Ymavalzã, dos parentes dele, vem uma tia que teve aqui sábado, e telefonou 
hoje dizendo, que vai trazer almoço pra nós. Vai trazer maionese e 
churrasquinho. . . (1M1) ". 

A mãe de Antônio tem procurado alimentar-se de comida sem sal, o que nem sempre 6 

possível, pela forma irregular com que se alimenta. 

O pai está de férias na Brigada MiIitar, porém elas estão chegando ao fim. Ele fala com o 

comandante para resolver a situagão, uma vez que não quer ficar longe do filho. Não gostaria de 

tirar Iicenqa para tratamento de saúde do filho, pois isto resultaria na perda de R$239,00 por mês no 

seu salário, relativo ao vale refeição e outras vantagens. 

Mas, com o término das férias, o pai entra em licença para tratamento de saúde familiar, por 

15 dias. É orientado da possibilidade de mais 15 dias de licença, caso o filho continue na UTIP. O 

que se efetua pois Antônio permanece na UTTP. Os descontos no salário são uma realidade e o pai 

se conforma dizendo: 

':.. É não ganho os vales ... alguma coisa vouperder, não adianta ... " ( P I )  

No emprego como segurança, solicita ao seu pai (avô de Antônio), aposentado, que o 

substitua. Reconhece que nzo é um lugar ideal para o pai trabalhar,pois é um serviço para policiais, 

a função é evitar assaltos. No entanto, sente-se obrigado a solicitar ajuda do pai, por medo de 



perder o emprego. Comenta que, apesar da idade, êle esta se saindo bem, pois esta acostumado a 

trabalhar. Por sorte, neste momento, não tem outro compromisso de trabalho. 

Com a hospitalização do filho, apesar de não precisar pagar as despesas médico-hospitalares, 

há preocupação financeira devido a redução da receita e o aumento de despesas extras. Vhia refere 

que caso fossem para casa diariamente, teriam uma despesa mMia de R$ 10,OO por dia só com a 

gasolina. Além disso têm as despesas com lanches e refeições. 

Assim, pede ao avô, como empréstimo, o salário que recebetia como segurança no depósito 

de areia. Diz que para o pai este dinheiro 1180 far6 falta, e que para ele e indispensável. 

"O pai dele uindu cortlznm trabalhando. Éporgue , senão, Deus nos livre, ele 
ainda de repente perde o emprego ou coisa assim. E nós agora não estamos 
podendo f iar  sem esse dinheiro. Não pagamos ele ainda, ele nos deu todo o 
dinheiro que recebeu. A gente tá ficando no hospifal, mas tem gasto, 
né? ''(i'dl). 

Durante todo o período de hospitalização, o pai de Antônio não tem contato com o filho mais 

velho, nem mesmo no dia da Primeira Comunhão. Tem noticias dele, atravks da avó paterna. 

"Se eu sonbesse, até teria ido, porque é uma coisa importante ... Eu tinha 
obrig~ção de ir. " Pl), 

Desde a hospitalização de Antônio, há mais de um mês, o pai só foi a Sapircaia duas vezes 

para resolver problemas. No horhrio em que vai, o filho está no colégio, o que o impossibilita de 

vê-lo. O menino sabe da hospitalização do irmão e que o pai está com eIe. 

O pai manifesta sentir culpa de não dar atenção ao filho mais velho neste período 

Quando falam da casa, os pais referem que est8 abandonada, do jeito que a deixaram quando 

sairam para a hospitalização de filho: desarrumada, com louça espalhada pela pia, cheia de pó e 

possivelmente cheia de mofo pelo tempo que esta fechada. Comentam que pensarão sobre isto 

depois que o filho melhorar. Por precaução e por medo de roubo, deixam o som, a TV e o video na 

casa da avii materna. 

5 EvoluçBo do quadro 

Aos poucos, Antbnio volta a ficar corado, o edema regride, as medicações são diminuídas, 

inclusive a sedação. Com esta última, Antônio volta a ficar agitado, nio dormir bem, fazendo 

apenas cochiIadas. Volta a respirar sem a ajuda do respirador e do tubo. Fica um período com tenda 

de Oxigênio que depois, e suspensa. 



Desde a diminuição da sedação e a retirada do tubo, os pais têm se mantido presentes, de 

forma continua. Sentem que agora, mais do que antes, precisam estar junto ao filho. 

"A gente sara mais quando ele tavu entubado, né, que daí a gente 
precisava ficar ... ,ele não precisava tanto da gente ... agora, como ele nnão tá 
mais era fubado, só tá com oxigênio, a gente tú ftcmdo direto. Daí ele precisa 
mais da gente ... daí não tem como sai r... "(h41. 

Para os pais, cada dia é uma etapa vencida por Antônio. Cada aparelho desligado, cada 

medicação suspensa, é urna vit6ria e sima esperança para a família 

Após 17 dias da permanência do Antônio na UTP, a mãe relata sua felicidade com a 

diminuição e subtração da medicação. 

': .. ontem eu fiquei tão feEa! Eram 2:30 h da madrugado e eu desci para 
contar ao pai, que diminuirum us medicaç6es dele, até aquela que evita as 
convulsües ... P e w  bem, o estado que ele chegou, o jeito gw ele Jicou, e 
agora, hoje, aos poucos ... " ( M I ) .  

Os pais identificam como melhora do Antonio: estar mais atento aos pais, melhora da 

respiração, diminuição da secreção respiratória, maior aceitação alimentar pela sonda, melhora do 

movimento do braço e perna esquerda, embora ainda não tão bem quanto os membros da direita. 

Estar menos irritado, podendo ser levado ao colo sem apresentar hipertonia, e estar começando a 

firmar a çabeqa. No entanto, com a evolução clínica, os pais percebem e verbalizam que o filho não 

é mais o mesmo de antes da hospitalização. Percebem que ele não segura mais a mamadeira, não 

tira o bico da boca, nem brinca com os pés e as mãos ou sorri. 

A medica que acompanha Antônio, conversa com a família, colocando-a ao par do que vem 

ocorrendo com o menino. Apesar da melhora clinica, continuam investigando a alteração 

neurológica, identificada em exame. 

A família relata que na noite anterior da errtubação, Antônio estava muito mal, quanto a parte 

respiratória, Depois de retirado o tubo, perceberam alterações, ele começou a ficar "durinho" e ter 

conwlsões. Recebem orientaç80 medica, de que em tome de uma semana ele estaria meIhor, que 

ficou muito tempo entubado e por isso, deve ter ficado com alguma alteração. 

"Eu senti, depois que desentubaram ele, que ele não era mais a mesma criança ... 
D E ~ Q ~ S  passou uma semana, passou duas, eu senti que não era mais a mesma 
criança, não conhecia a gente ... A i  a doutom começou a dizer que ele tinha 
ficado muito tempo entubcsdo e né ... que ele ia ficar ... mas claro, que a gente nota 
que não é a criança que a gente tinha em casa... "(PS) 



"A única coisa que a gente notou é que ele está conhecendo a gente. Conhecendo 

é modo de dizer ... Ele se movimenta pra um Zudo, se movimenta para o oudro ... 

assiste televisão.. . é isso ai" ' 1 ) .  

Os pais buscam explicaçi3es para a situação de Antônio e questionam se o teste do pezinho 

feito n5o teria apresentado problema. 

6-Sentimentos vivenciados 

Ao longo da internação do Antônio, os sentimentos oscilam entre negativos e positivos na fala 

dos pais. 

O sentimento de insegurança é manifesto pela surpresa, culpa, diivida, ligados ao processo de 

hospitalizago do fiIho. Ir para a UTV e posteriomente ser entubado, é uma situaç2ío de swpresa 

para a mãe de Antonio, pois não foi informada com antecedência sobre a da possibilidade de 

necessitar de UTI e entubação. 

A culpa é verbalizada pelos pais, por terem deixado o filho sozinho no hospital enquanto 

foram em casa. %r duas vezes, ao retomarem ele havia piorado. 

"A doutora falou que ele se agitou demais de noite ... Bendita a hora que eu fui 
embora ... 0 s  dois dias que eu fui embora, o guri pio~-ou ... A enfermeira diz 
que ele se agitou muito à no~te ... e de repente ele estava sentindo a rni~ha 
falta.. . e eu acho que fava mesmo.. . " WI). 

''Acho que até da primeira vez, não. Mas da segundo vez ele seratiu a falia 
dela. "(P I ) .  

Os pais verbalizam que por esta razão, não vão mais para casa e permanecem dia e noite junto 

ao filho. 

A dúvida permeia em vhrios momentos o processo da hospitalização vivenciado pela fámilia 

de Antônio. 

Os pais mensalmente traziam o filho ao HCPA pata revisão, e na Wtima consulta, por j% estar 

doente e sendo acompanhado pela pediatra de Sapucaia, deixaram de trazê-lo. Alem disso, o dia era 

frio, chuvoso e estava em tratamento da pneumonia. Questionam se ele teria chegado a este grau de 

gravidade, ou evolução diferente, se tivessem trazido Antônio logo para a consulta agendada ou 

emergência do HCPA. 

'* ... se nós tivesse trazido3 talvez j& teria ficado no ho,yita/ e ago~w já est~ria 
em casa.. . "(íMI). 



Em vários momentos, Vhia  manifesta ao marido diividas quanto a verdade transmitida pela 

equipe médica sobre a situação vivenciada pelo filho 

"Espero que eles na0 estejam en~olando a gente. Porque às vezes a gente faca 
até pensando ... Deus nos livre ... "(Ml) 

"Ela botou na cabeça que eEes (equipe) ... não queriam dizer pru ela a 
verdade ... "(PI). 

"Eu disse pra ele que os médicos podiam não querer dizer pra mim ... a gente é 
mãe, é mulher, sei lá ... eles ficam mais temerosos de falar.. . "(1MI). 

Os pais questionam, tambdm, a validade do fato de o filho ter ficado sedado por um longo 

0 s  pais reconhecem que, em determinados momentos, ticam muito nervosos, o que pode 

interferir no comportamento e entendimento deles durante este processo. 

"É, eeu expliquei que fava com meu filho aqui na UT/...eu tava muito 
newos''WI). 

" Esses dias ela se atacou porque chegou ali e eles estavam coloca~~de .alague 
nele. Ai e h  desceu apavorada e eu subi pra falar com o médico. O médico 
aplicou que falou pra ela. ..L, mas n60 é fácil. .. "FI) 

"Eu fava tão nervosa , que o médico tinha me explicado s eu não queria me 
conformar. Eu não conseguiu enfender ...q ue aquzle era o que eles esbavana 
dizendo.. Ai eu disse pra ele@al), tu espera e vai falar com 
eles(rnédicos) "@41). 

':..o pai tu bem nervoso ... Ontem a gente ligou pro meu irmão e ele quase PFãO 
conseguiu falar ... "(MI). 

Os sentimentos de magoa e tristeza pemeiam esta trajetbria familiar e estão vinculados ao 

relacionamento com algumas pessoas da equipe. Vânia faz referências A atitude ríspida de uma 

auxiliar de enfermagem para com ela, A troca de equipe médica que vem acompanhando seu filho 

na WIP, e a conduta da pediatra de Sapucaia, com relação ao tratamento do filho. 

Y quek: dia fiquei m i s  magoada, mais sentida. .... Aí f i i  IÚ pra baixo e chorei, 
chorei, chorei ... Ai passou!" (n/rI). 

"Hoje a doutora foi embora e eu fiquei tüo sentida ... Que doutora mais 
querida aquela !" (h&), 



".. eu tenho uma múgoa da domra, sabe? E o único sentimento que eu renha 
Ela iatupiu o prE de antibiótico ... E k umas das melhores médicas de lá, mas 
não acertou com ele ... eu vou voltar a covaversar com eJu ... " r;WJ e PI). 

0 s  sentimentos positivos de segurança são manifestados pela confiança, esperança e alegria. 

A família está confiante com a melhora clinica visível que Ant8nio vem apresentando. 

Aparentemente, não percebe a gravidade do quadro neurológico que apresenta. 

A esperança de uma melhora do quadro, acompanha a família ao longo da internago. Faz 

com que vibrem e manifestem sua alegria ao menor sinal percebido ou verbalizado pela equipe. 

Têm esperanças que novos exames não confimern os resultados anteriores, ou que pequenas 

melhoras sejam o prenúncio da cura. 

'EEe (o médico) disse que sd com o teste a gente ia ver o que aconteceu com 
ele. Se ele iu falar, se ele ia caminhaR ... tudo isso ai. Mas eu tenho fé e 
esperança que nada aconfeceu e ele vai andar, fulur, escutar ... "(?MJ) 

Estes sentimentos são manifestados atraves da oscilaçZo de humor da família: por vezes 

sentem-se nervosos, desesperados e choram; por outras sentem-se felizes e mais tranquilos. 

"Ontem eu saí arrasada daqui. Desci ld para bano e não subi mais ... Hoje t6 
bem contente. Rah! De ontem pra c&, tuprecisu vê o que mudo u... De uma hora 
pra outra ontem, eu fiquei tão feliz que tu nem imagina. Fui 16 pra baixo, era 
duas e meia da madrugada, e eu desci pru contar pro pai, que d iminuim as 
medicação .... Isso ajuda a gente né, 3 Pensa Bem, o esrado que ele veio pru cú, o 
jeito que ele estava ontem, e o jeito dele hoje. Agora faz 17  dia^ que ele fá taqui 
. . . "(3.41). 

7-Recursos de apoio 

Ao longo da intemação do Antônio, alguns serviços são prestados ou oferecidos A criança e 

sua família . 

Antônio, ainda na UTP, é submetido a fisioterapia respiratória e rnotora, em decorrência do 

prolongado tempo de entubação e sedação, alkm da hemiparesia que apresenta. 0 s  pais percebem 

resultados positivos ii medida que a fisioterapia 6 desenvolvida. 

Com o agravamento do quadro clinico e newológico, a medica que cuida do Antonio 

encaminha os pais ao SeMqo de Psicologia para acompanhamento. 

A enfermeira da UTIP realiza reuniões semanais com os familiares das crianças ali internadas, 

como forma de ajuda, Os pais do Antônio foram orientados sobre a possibilidades de participarem e 

referem que não participaram porque esqueciam. 



Vânia recebe orientação da equipe de enfermagem para utilizar as dependências do albergue, 

localizado em pedi0 anexo ao hospital. Nele, há condições para descansar, fazer comida, tomar 

banho e lavar roupa. Vânia verbaliza preferência para descansar no carro estacionado em frente ao 

hospital, pois pode permanecer mais tempo com o esposo, uma vez que é vedada a entrada de 

homens no albergue. Mas não descarta a possibilidade de utilizá-lo, quando o pai retomar ao 

trabalho. 

Aproximadamente, ap0s 15 dias de hospitalização, recebe vale refeição com direito a um 

almoço gratuito e desconto, pagando R$ 1,50 para almoçar no refeitório do hospital. Embora 

tenham recebido esta ajuda, referem que não a utilizam, alimentando-se com frutas e lanches que a 

avó materna traz. 

%Rede de apoio 

A familia expandida integra a rede de apoio h família do Antonio, fornecendo suporte para 

que possa vivenciar mais tranquila o processo. A relação social cotidiana da família nuclear volta-se 

para a família materna, por morarem mais perto. 

A avó materna tem estado ao lado dos pais por várias vezes, além de trazer alimentaçgo, 

lavar e trazer as roupas limpas para eles. Vânia diz que quando Antônio nasceu, a familia passou 15 

dias na casa da avó materna, antes de ir para sua própria casa. Após a alta de Antônio planejam, se 

necesshrio, ficar alguns dias na casa da avó, para só entb irem para sua casa. 

A bisavó devido a idade de 88 anos faz visitas esporádicas. Vem também um tio materno 

com a esposa. A presença de visitas é mais intensa aos fins de semana pois durante a semana, o 

h o r a ~ o  na UTIP é incompatível para quem trabalha. 

O av6 paterno assume o lugar do pai, num dos empregos, evitando que ele o perca, 

emprestando este salário ao filho, que posteriomente pagará o empréstimo. 

Os tios tem se oferecido para ficar no hospital a fim de que os pais possam descansar, 

embora tenham pouca disponibilidade: ou trabalham, ou há o filho pequeno que exige atençzo. 0 s  

pais de Antônio preferem ficar ao lado do filho durante e período mais crítico, nio descartando e até 

planejando aceitar ajuda quando o estado do menino estiver estabilizado. Tios e primos também tem 

vindo visitá-los para dar apoio. 

'I.. eles vzem para conversar, espairecer, tomar chtmawü"o ... e isso eu acho 
tão bom ... "@dI),  



Com a estabilizqão do quadro clínico de Antônio, eventualmente os pais v50 domir na casa 

do irmão materno (que tem telefone), enquanto este fica no hospital, informando por telefone as 

condições do menino. Por vezes se revezam por curtos penodos do dia, 

O dia que Ant6nio piora, o tio tira licença do serviço por cinco dias, para poder ficar com a 

irmã e a cunhado, apoiando-os. 

Durante a internaçzo de Antanio, os pais não relatam visita de amigos, no entanto, fazem 

amizade com os pais de outras crianças internadas. Após a alta dessas, mantêm contatos telefônicos, 

buscando informa@es e dando conforto e apoio. 

Os pais de Antònio s5o cat0licos e referem que não buscaram ajuda religiosa, pois 

praticamente nLio saíram do hospital. Eles tem remdo a sua maneira. No entanto, sabem de pessoas 

que estão rezando para que o filho se recupere. Entre eles, seus tios, cunhado e dois colegas de 

serviço. Vânia diz que sua farnilia toda está rezando. J B  aconteceu de pessoas fazerem promessas 

para os pais cumprirem e para o Antônio cumprir. Quando Antônio nasceu prematuro, a avO 

matem fez promessa dele n8o cortar o cabelo até completar 7 anos. No momento, sabe de pessoas 

mais chegadas que fizeram promessas, mas n3o sabem dizes quais promessas sgo. 

"Promessa tem. Só que a gente a& pergmta, nem quer saber agora Srí 
depois.. . Promessza mio se fala ... (PJ). 

9-Falando da equipe de saide 

Quanto i equipe de saúde, os pais fazem comentarios em relação a idade da médica que fez 

o primeiro atendimento em Sapucaia. Ela G de uma faixa etária superior que a idade do Dr. M.A., 

pediatra do Antônio. 

" ... a médica lá, já é de certa idade. ... Ela vlao descobriu isso ai no guri! 
Eu nao sei ... "(MI). 

Deixam transparecer a dúvida em relação a competência profissional no sentido dela não estar 

atualizada. Verbalizam que ela insistia em tratar o Antônio em casa, não reconhecendo que a 

doença evoluia e por não ter encaminhado para outra lugar. Reconhecem que com crianças de suas 

relações eIa acerta, porém com o Antônio 1130 teve sucesso. Sentem-se desgostosos por terem 

percebido nas reações da médica, o desagrado pelas consultas repetidas que faziam. A medica 

verbalizou que o IPE autoriza 2 consultas mensais, embora seja paga a taxa de R$ 5,00 a cada 

consulta. DSlo-se conta das restrições impostas pelo plano de saúde. Na última consulta feita, 



utilizaram a carteira do irmão para que Ant6nio fosse atendido através do convênio. Já o Dr. M.A. 

não cobra a taxa na reconsulta, e atende sempre que é procurado. 

Quando fazem referências à equipe do HCPA, inicialmente não diferenciavam os membros 

da equipe de sahde ou da enfermagem. Referiam-se a todos como enfermeiros. Com o passar dos 

dias, e com orientação, os diferenciam na maioria das vezes. Refere que enfermeiras são as de 

uniforme branco, que sempre a ajudam. Exernplifica esta ajuda pelos cuidados prestados ao filho, 

pronto atendimento às solicitações e conversas frequentes com os pais. 

De maneira geral, a família faz referência h equipe como atenciosa e cortês para com ela e a 

crianp. E uma equipe que conversa e explica o que esta acontecendo com a crianqa e esclarece as 

dúvidas da família. Percebe o interesse da equipe em descobrir a origem e resolver o problema do 

fílho. Verbaliaam que há 4 equipes cuidando do Antônio, podendo chegar a um total de 20 médicos, 

questionam e tentam fazer o melhor pelo Antanio. São sinceros e naio escondem a verdade. 

Vânia diz que tem tido sorte no que se refere a equipe médica, pois apesar das trocas que 

ocorrem, todos s2io muito atenciosos com a família. Explicam o que está acontecendo, conversam 

bastante, e estão sempre a disposição da família. O relacionamento, segundo Vânia, ultrapassa a 

relação médicolpaciente. Quando uma das medicas terminou seu período na UTIP, Vânia diz ter 

ficado bastante triste e, em agraclecimento, presenteou-a com uma agenda. 

Os pais verbalizam algumas situações em que há diversidade entre as orientações e 

informações aos familiares, por parte dos eIementoç da equipe. Fazem elogios à equipe médica e de 

enfermagem da ZTTIP, porém apontam situações de desagado em relação i equipe de enfermagem. 

Salientam que: hs vezes, atitudes ríspidas podem magoar um familiar que já se encontra fragilizado 

pela situação que vivencia. 

Viinia, chorando, Eaz referência ao comportamento de uma auxiliar de enfermagem na 
segwnte fala: 

' T l a  disse: - Mãe senta kú. Nao é pru ti fazer curinho nele agora, ele está 
sedado. Não pode conversur com ele nem mexer nele, porque ele tú sedado e 
nüo pode se agifar,.. Seata 1Eçi na tua cadeira e cuida de li. - Eu tma fazendo 
carinho na mão dele, e ela disse que nüo era para fazer.. "(Ml). 

Com a convivência dentro da instituição acompanhando a assistência prestada ao filho e a 

rotina da unidade, os pais aprendem procedimentos e avaliam a conduta da equipe. Verbalizam o 

que percebem como certo e errado. 

Na maioria das vezes, os pais receiam falar, por não saber a quem se dirigir e qual a 

receptividade da Ma. No entanto, com o passar dos dias, verbalizam situações de descuido 



profissional, de relacionamento entre membros da equipe e familiares. Assim, passam a agir como 

sugenrisores indiretos da equipe, em relaçgo aos cuidados prestados ao seu filho e hs outras crianqas 

ali internadas. Percebem se as rotinas da unidade são cumpridas e adequadas a situação. 

Geralmente, verbalizam suas percepções para o médico que acompanha seu fiIho, por ser a 

pessoa com quem mantém vinculo. Salientam que suas observações n5o têm o objetivo de denúncia, 

mas de melhorar o atendimento aos pacientes, evitando riscos desnecessários. No momento que a 

situação é detectada, os pais evitam deixar o filho sozinho na UTIP, sugerindo a perda da confiança 

em determinados membros da equipe de saúde. Verbalizações dizem respeito a: funcionários que 

não atendem a soliçitaqão do familiar para revisar um aparelho, ou procedimento; funcionários que 

são ríspidos com os pais; hcionhrios que não têm condições de trabalhar na UTP, pois 

aparentemente não gostam do que fazem; funcionários que domem a noite, enquanto outros olham 

as crianças. 

Estas situações, percebidas pelos pais, aumentam o desconforto e o estresse durante o periodo 

de hospitalização do filho. No entanto, nZio perdem a confiança na instituilção e na equipe. 

Acreditam que em qualquer lugar e profissão há profissionais bons e competentes, e há os ruins e 

incompetentes. 

"qriac~altnente na noite lá, tú horrivel. .. eu ucho que se não quer tmbalha~; 
troca , vai pra OUPO setor, vai pru onde tem menos risco, pro qzsarfo*..afé 
ontem, fiquei meio atmudo dos nervos... A gence vai se atacando, se 
atacando, a[, eu disse: - Não, eu vou falar. Por que se não.., eu acho que nlao 
ta certo ... tô me sentindo ma1 com isso. Tem uns pais que ptão falam pra 
ninguém ...... " ( P I )  

V h i a  ao fazer referência a uma auxiliar de enfermagem desabafa: 
l i  Acho que não pode ser assim. A gente jú está assim, num ambiente pesado, jú 
tá nervosa, e e l ~ f a l s  desse jeito ... Afé as colegas do quarto e as rnisesfico~~uin 
olhando pra ela, do jeito que ela fulou. E eeu fiquei quiera ..... eu fiquei na 
minha, saí virei as costas, JÈquez quieta, fui lá pam baixo, choreí e depois subi. 
... E hoje ela estú de novo, tanto que eu nemflqzsei muito de tarde. Já vi que elo 
é assim estzípida ... "(A.41). 

10- Saindo da UTIP e permanecendo na Unidade de InteraaçBo 

Antônio sai da UTIP e vai para a Unidade de hternação 10" Sul, em quarto individual, onde 

h& sanitário com banheiro e cama para um acompanhante que pode trazer roupas e lanches para o 

quarto. Os pais referem que na unidade é mais tranquilo, a família tem mais privacidade e conforto 

que ria WTP e podem permanecer os dois juntos. Conseguem descansar embora n5o consigam 



dormir, pois ficam alertas e atentos a tudo que ocorre com o filho. A cada horário de procedimentos 

ou mamadeiras, acompanham o funcionário da equipe de enfermagem, junto ao filho. Conseguem 

dar uns cochilos, porém atentos a todo o movimento do quarto. 

Durante todo este período, V h i a  não se ausenta do hospital, apenas o pai, eventualmente, 

vai em casa para tomar banho. Aproveita os momentos que se ausenta do hospital para ir ao PE ou 

ao seu serviço. Os pais continuam se revezando junto ao filho, durante a noite. 

"E, m descama. .. Por exemplo, hoje a noite ela vai dormir no carro. Ela fim 
aqui até uma cerfa hora e depois vai descansar lád A gente se troca, senzo não 
dá. Porque o que fica aqui, tem que ficar arafe'enado. Ndo que as enfermei~as 
nrão cuidam, elas cuidam ... a gente é queJlca sentado aqui do lado olhando 
pra el e... . " (Pl) 

Vânia refere dor menos intensa e mais esporádica, ocorrendo apenas quando se sente 

incomodada ou fíca agitada. Não necessita mais ser atendida na emergência depois que o Antônio 

sai da UTP. Tem novas consultas marcadas para o próximo m6s. 

Na unidade de intemção, o número de visitas aumenta. A família paterna, mesmo morando 

no interior, hz visitas ou telefona. para a família materna para. saber noticias. Vieram ver o Antônio 

o avô paterno, a avó materna, tias, tios e primos. Com o passar do tempo, vêm familiares com os 

quais mantinham relações mais distantes. 

Vânia fala da percepção da  família em relação a equipe médica. Percebe que esta não é tão 

presente e disponível como na UTIP, o que dificulta o contato entre equipe e família. Esta situação 

é mais acentuada quando se trata da equipe de especialistas. As diividas vão se acumulando, o que 

acentua o estresse da família. A família verbaliza o desejo de falar com o responsáve1 pela equipe 

da neuroIogia para questionar, tirar dijvidas e dar infomaçõeç sobre a evolução do filho que ela 

percebe. Acredita que o responsiivel pela equipe, n3o tem a noção real de quadro e da evoIução do 

Antônio, só pelas infomações dos residentes. 

"Ele teriu que vir aqui olhar, e não adianta ser um aluno, tem que ser direto o 
professor. Daí ele vem olha e a gente j,cí mostra, a mãozinha dele está assim. .. e 
a gente conversa... Se e remédio diminuiu, se o remédio auwienfou ... Eles tem 
que dizer pra gente, se ele está melhoray~do ou se está piorando. .. Se ele vier 
conversar com nós, ele pode até diminuir mais ainda os remédio. Ele bú 
dzmlnuindo sem comversar com a gente ... sem ver o Antônio, sem saber ... " e]). 

0 s  pais acreditam na irnporthcia das suas informações, uma vez que permanecem junto ao 

filho continuamente, acompanharido cada detd he de sua evoluç2io. Entretanto verbalizam ngo 

verem suas infomaç&s valorizadas. 



No que se refere ao atendimento da equipe de enfermagem, deixam transparecer a 

preferência pela equipe da Unidade de Intemação 10" Sul em relação a equipe da UTIP, 

manifestando o bom relacionamento e a presteza no atendimento do menino 

' I* . .  essa enfermeira de hoje é tão querida, muito querida. Conversa ... No outra 
mie, possamos a noite inteira conversundo.. Conversa com a gente, bem 
acessivel.. . "(h.i). 

Depois de alguns dias na Unidade de Xnternqão, surgem as possibilidades de alta, adiadas 

cada vez que Antonio apresenta alguma. alteraçgo como diarréia, çomlsão  ou febre. Antônio passa 

a aceitar a mamadeira e a sonda é retirada. 

11 - Aguardando a alta hospitalar 

Com a possibilidade da alta hospitalar, a família apresenta novas dhvidas e preocupações. 

O filho apresenta melhora clínica, mas também segoelas neurolbgicas. 

A família diz que, apesar do longo período de hospitalização que vivenciam, preferem 

permanecer no hospital até estarem seguros quanto aos cuidados necessários com o filho. Os pais 

aguardam que o neurologista venha conversar com eles, sobre o resultado dos exames realizados e 

demonstram preocupação de sanarem dúvidas que permanecem e terem referências de onde buscar 

recursos de saúde quando precisarem. Pensam na possibiIIdade de permanecerem alguns dias na 

casa da avó materna, pois ela tem condições de ajudar no cuidado com o menino. 

Desejam continuar com o acompanhamento dos dois pediatras, da sua cidade e o do 

HCPA. Precisarão também, de neurologista e pneumologista para acompanhar a evolução do 

quadro do menino. Gostariam que os especialistas fossem do HCPA, pois a instituiçgo tem todos os 

recursos que possam precisar, e e acesso a estes serviços seriam facilitados pois já t2m prontuhrio 

no hospital. 

Vania reforça que nunca apressou ou questionou sobre a aIta do filho, porque quer que ele 

saia do hospital bem. Acredita que os médicos não deixariam uma criança hospitalizada sem 

necessidade, ou dariam alta precocemente. Ressalta que, quem já ficou tanto tempo, não pode ter 

pressa para retomar a um lugar que nEo tem os mesmos recursos deste hospital. A alta está 

condicionada As condições do filho e h entrevista com o xiemlogista. 

Ao longo da internação do filho, o pai vai até a sede do TPE de 7 em 7 dias para que seja 

autorizada a permanência do menino no hospital, mediante o laudo assinado por um médico do 

hospital credenciado pelo IPÊ. Passadas duas semanas, o pai recebe a informação que deve pagar 

50% das despesas hospitalares. Fica bastante revoltado e indignado, pois em 11 anos de 



contribuição, nunca fez uso de hospitalização. Não aceita as cobranças feitas e vai a uma instância 

maior, ficando desobrigado do pagamento. A situação 6 esc2arecida e atribuída a um mal- 

entendido. 

"Eu cheguei lá, e tmu em cima da mesa m papelzi~tho que dizia assim: Os 
primeiros sete dias o IPE cobre, o restante dos dias 50% é por conta minha. Eu 
me apavorei. Até me. . .  fui meio gPOLFFTO com eles. Dai me chamaram lá em cima pra 
conversar com eles. Daí eu falei: - Mas como7 Eu pago isso a onze anos, agora 
que preciso vou ter que pagar unta parte? Ai elas me explicaram.. No fmdo eles 
fazem com a pessoa que não reclama, que não sabe nada*,.. Se colar, 
colos ... ''(?'I). 

O pai comenta que terh que ir no PE,  ver como fica o convênio para o acompanhamento 

do filho por especialistas. 

Com a aproximação da alta, as atençoes da fiamilia se voltam para as condições em que se 

encontra a moradia. Preocupam-se com a necessidade de m a  limpeza geral na casa que ficou 

muitos dias fechada, diminuindo, assim, e risco de alguma complicação respiratória devido ao 

mofo. Programam-se para fazer uma limpeza nos prbxirnos dias, e outra quando o menino tiver alta 

hospitalar. A mãe de outra criança internada se oferece para ajudá-los na limpeza da casa. 

Vhia  manifesta dúvidas quanto ao retomar as atividades sociais, como ir a festas, sem 

expor o filho a riscos. 

Voltando Para Casa 

1- Condiqões de Sa6de na alta e após 

Antônio tem alta hospitalar no dia 25 de novembro, depois de 48 dias de internação. Na nota 

de alta consta: "Alta em boas condiçlies. Sem SNE (sonda nasoentérica), sem diarréia, ainda com 

um certo gsau de hemiparesia a E. Recomendação de alta: "Retorno para neuro, pdiatia e nutrição; 

Encaminhamento para fisioterapia rnotora; TC crânio, PEA, PEV serão vistos no ambulatbrio; 

Medicação para uso em casa, FNB (Fenobarbital), FNT (Fenitoina), Diazepan, Baclofen, 

Prednisona (em esquema de retirada) e nebulização; a ernerghcia se necessário." 

Antônio tem alta em estado regular de saúde, necessitando ainda uma série de medicações e 

cuidados. 

"Ele não estii bem, nüo. Alivio&.. Porque ele saiu do hospital melhorado, n8o 
saiu cmado, aé. .. Dai a gente vejo ... e ficamos pouco tempo em casa. Um 
pouco mais de um mês, e ele precisou de novo de hospital.. "VI). 



Um mês após a alta hospitalar, Antônio tem necessidade de nova hospitatização. Fica 12 

dias no Hospital da Criança Santo Antônio, parte deles na UTIP e parte num quarto individua1. 

Vk ia  diz que a última internação não foi tão demorada, porque não deixaram o quadro se agravas 

e buscaram o recurso do hospital no inicio dos sintomas. Quando volta desta hospitalizaçZo, 

consulta com seu pediatra e passa a fazer fisioterapia respiratória e rnotora diariamente. 

Consulta duas vezes no Serviço de Pneumologia Infantil do HCPA durante o mts de março. 

Na primeira, com I1 meses de idade, apresenta Raio X com atelectasia no LSD e hernia pulmonar. 

Além de não sentar sozinho, não firma a cabeqa ou fixa o o l h .  E prescrito Prepulsid para o 

Refluxo Gastroesofágico. Na segunda, e solicitado uma fibrobroncoscopia e encaminhado para a 

genética. Na consulta da genética e constatado que Antônio não fixa o olhar, está hipotônico, sem 

sustentação cefálica, com reflexos aumentados nos membros inferiores e urna regressão de 5 meses. 

Volta a consuItar em abril, quando é constatado urna piora. Estado geral entre bom e regular, 

agitado, chiando muito, com persistencia da atelectasia e lesões de pele. 

Continua tomando Gardenal e Epelin, prescritos pelo neurologista do HCPA. As doses das 

medicações são aumentadas, pois há aumento de peso do Antônio. Recebe também Berotec e a 

"bombinha". V8nia diz que pelos exames feitos, sabe que AntOnio não tem comprometimento da 

audição, mas tem da visão, cujo grau de comprometimento não sabe, podendo ser de 50, 80 ou 

100%. Na sua percepção não foi 100%, pois Antônio olha televisão. Toda a alirnentaç8o do Antônio 

é engrossada, pois está investigando refluxo gástroesofágico. 

Ant6nio continua necessitando de cuidados especiais. E uma criança irritada e chora muito. 

Parece estar constantemente em desconforto e não consegue ser acalmada com facilidade. 

Vânia refere não ser fAcil lidar com Antônio, pois quando cura-se de uma coisa, inicia outra. 

2- Cotidiano da vida familiar 

Antônio tem alta hospitalar e a família vai para a casa da avó materna. E uma casa ampla, 

onde residem mais pessoas, com condições de ajudar a família. Ficam ai, em torno de 15 dias e, 

apbs, retomam para a própria casa. 

Em casa, inicialmente, Vânia recebe ajuda da vizinha. Entretanto, é interrompida pela morte 

da mãe desta, que passa a assumir o cuidado dos irmiios menores, do pai e o do póprio filho. Sem 

ajuda, Vânia sente-se só e sobrecarregada. 



Na ocasião da entrevista domiciliar (quatro meses ap0s a alta), Vinia parece cansada. Está 

lavarido roupas no tanque localizado atrás da casa, enquanto Antônio est6 no colo de uma menina 

de 1 1 anos. 

Antônio é uma criança que ainda não senta sozinho, recebe a1imentação engrossada para 

diminuir o risco de asfixia. Necessita de atenção constante, apresenta choro quase continuo, com 

características de choro neuroIógrco, que Vgnia nem sempre consegue acalmar. 

Há três dias, Vânia recebe ajuda no cuidado de Antônio, de uma prima sua de 1 E anos, que 

ficara 3 semanas morando com eles. 

"Minha p r i m  veio agora no domingo ... E h  mora em Porte Alegpe. M s  fomos 
Iú nu mGe, e ela e a tia estavam 16. Minha tia deixou ela facor aqui até as aaulus 
começorem ... Ela reparando o guri, tenho tempo de fazer as o u ~ m  
cotsas"(M1). 

Além disso, recebe visitas eventuais da cunhada e da mãe. Elas visitam AntOnio e ajudam 

um pouco. 

O aumento da carga de trnbalho para Vânin, representado pelo cuidado do filho com 

problemas e a pouca ajuda que recebe, deixa seu grau de tolerhcia diminuído. 

Vânia verbaliza que prefere que o esposo vá trabalhar, pois além de não ajudar nas 

atividades da casa e no cuidado com o filho, interfere nas suas atividades cotidianas. 

"Homem em casa não tem condições dejcar. Em vez dele ajudar, atrupulha .-. 
Eu jb  organizei isso aqui um monte de vez hoje (referindo-se a sua casa). Ele 
pede uma coisa, pede outra. .. Mexe numa coisa, mexe em our7.a ... Eu não puro, 
quando ele tá em casa.. .. Não ajuda com av coisas da casa nem com o 
p r i  ... Hoje .eu tava iadignadai E ele* bravo ainda comigo, .... Diz que eu tô 
ficando louca (risos). Tornara que ele comece a f~abaihar como segurança de 
novo, porque não dá ... "(341). 

O horário de trabalho do pai na brigada é das 19 h 1 h, com um plantão de 12 horas aos 

sábados, e folgas nos domingos e nas segundas. No servilço de segurança, o avô paterno ajuda 

novamente, durante a segunda hospitalização. O pai retomarh a dupla jornada de tÍabaIho esta 

As despesas aumentam com remedios, exames, gasolina, comida e extras. Para os próximos 

dias está marcado o exame para diagnóstico do refluxo gatroesofagico, que custara 280,00 reais. 

Vânia diz sentir-se sobtecarregada. Desde que o filho adoeceu, descuida da sua saúde. 

Refere não ter tempo para se cuidar. Para wntracepção esta com D1U (dispositivo intra-uterino] e 

há um mês e meio apresenta sangramento. Não faz os exames, nem compaxce d consulta marcada 



com o nefrologista, pois a data coincide com a segunda hospildização do filho. A falta a consulta 

gera problema, pois terá dificuldade para m c a r  nova consulta. 

"Eu c~loquei DIU e faz um mês e meio que estou sangrando. Eu acho at4 qae 
es lá fora, e n80 tive tempo de ir ao médico.. . eu não tenho m i s  lempo ... "(Ml). 

"O meu trutameato eu pl3oJiZ ~ L T . . .  nem os meus exames eu fiz... E como eu 
n6o fui consultar, perdi tudo. Nao sei como fazer agora, com quem 
falar.. . "(hdI). 

Antes da doença do Antônio, a família planejava passar as ferias na praia. Agora os planos 

mudaram, não têm segurança de sair com o filho, e as duas seções diárias de fisioterapia, impedem 

novos pianos. 

Para Vânia, a vida gira em tomo da saúde do filho. Ele necessita de mais atençSo que outras 

crianças da sua idade. A mamadeira é engrossada e leva mais tempo para ser ingerida. Necessita ser 

levado pela manhã e tarde As seç6es de fisioterapia, além das consultas mddicas. 

"Eu d o  tenho mais tempo para nada! A minha vida é sd pro AatOnio"(íl.d?I). 

O contato com o irmão de Antonio toma-se esporádico. Depois que Antônio saiu do HCPA, 

tiveram poucos contatos e foram a um aniversario juntos. Depois da segunda hospitalização não se 

viram mais, pois o irmão está com varicela. 

"Ele não estranhou muito o tempo que ficamos ufastados dele em função do 
Ant6n Eo, porque ele está mais ufasludo. E!eJicu mais lá com a mãe dele"(MI). 

3- Relembrando aspectos da hospitalizsição 

Vânia relembra o tempo que o fiIho ficou hospitalizado, diz que para a familia, a UTIP é 

horrivel, uma tortura, um tédio. Relaciona estes sentimentos à vivência de ver o filho em estado 

grave, entubado, ligado a vários aparelhos, recebendo medicações fortes corno Morfina e Hidrato de 

Cloral, e desenganado pelos médicos. Durante a hospitalização na UTIP não pensou na 

possibilidade de sequelas, mas tinha medo da perda. Apesar disto, diz que gostou do atendimento e 

que o mesmo foi "muito bom". N2ío sabe falar sobre o atendimento à familia, nio sentiu falta de 

nada e refere que não há necessidade de alterar nada, pois a preocupação da familia é com o filho 

doente e não com ela própria. 

"Eu estovu preocupada com meu filho mesma MQS o atendimento lá eu gostei. 
O a~endinaepztu.ofoi super bom, imagina.. "(A.41). 



Vânia relata que para ficar dia e noite no hospital com um filho, tem que ter muita força. 

Uma força que não sabe de onde vem, mas que está ai, fazendo com que a familia fique junto ao 

filho, por causa do filho. 

"Claro que eu me judiei um monte, mas tudo que eu fiz, não me arrependo. 
Tudo que eu fiz, passei sono, passei sede, calor ... tudo isso ai, camaGu de nâo 
dormir a m a  cama, mas passou, passou ... 1?Ta hora tu fica assim, revoltada, .. 
indignada.. . Pergunto por que tinha que acontecer comigo? Tantas 
criaacinhas que os pais 1.160 têm condiq6es ... andam de pé no chia0 na rua e 
nunca acontece nada? ... "(Mo. 

Deixa transparecer o sentimento de revolta e indignação que vivenciou durante o processo 

de doença e hospitalização do filho. 

"Olha, não é fácil E uma barra! Meu Deus! As vezes eu ocho que eu vou 
enlouqeceeer~ Eu não aguento mais ... Tenho vontade de ir para m lugar, 
Jicar um dias ... sú me sentar, só cuidar do meufdho.  larga^ tudo, casa, tudo, 
tudo ... nem olhar. Deixar a casa assim e sumir. Eu não agüento mais ... "(Mi). 

Por tudo que passaram durante a primeira internaçsio, diz não se assustou com o fato de o 

filho ir para a WP, numa segunda hoçpitalizaç80. Agiu com naturalidade, desde a Emergência, 

ajudou a trocar a roupa e dar banho no filho. Sentia que ele não estava tão grave e desejou, apenas, 

que não necessitasse de entubaçaio. 

"Quando a genfe levou via Emergência, a médica mandou fazer nebulizu@o 
rbpida ... que ele tinha que ir pra UTIP, que estava. .. ruim da respiraç60 ... A 
única coisa que me veio m cabeça: - Ah! tomara que ele nüo seja epttubudo de 
novo, porque aquilo me doeu muito ... ele eníubado, aquele medicamento 
fortissimo, ele fava com rnopfina e hidrato ... "(M I). 

Vânia faz comparaq6es entre as duas instituições onde Antônio ficou hospitalizado. Refere 

que as nomas do outro hospital são mais rigidas. Não permitem que os pais entrem na UTP juntos 

em momento algum; a partir das 22h apenas um familiar pode permanecer nas dependências do 

hospital; se por qualquer motivo sair, só poderá retomar no outro dia as 8 h; a lancheria fecha no 

himo da noite, deixando os familiares sem acesso i alimentação, uma vez que não podem sair do 

hospital; no quarto, a criança não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha, sem um familiar. 

Diz que esta instituição deveria permitir a presença do pai e da mge, tambdm durante a noite, 

para que possam revezar-se junto ao filho e apoiarem-se mutuamente. Ressalta que para pessoas 

fumantes como ela, o fato de não poder sair, nem para fumar, aumenta ainda mais o estresse que 

vivenciam com a hospitalização do filho. 



ANEXO 6 

A FAMÍLLA DE JONAS 

Vivendo Tempos Dificeis 

I- Contatando com a doença 

Trss dias antes da hospitdização, quando Jonas chega do colégio, a mãe o percebe um 

pouco pálido e "meio estranho", porém sem queixas. No dia seguinte pela manhã, clara* nota as 

fezes do filho diferentes do nomal e sugere que não vá ao colégio. Comenta com o marido que 

Jonas está estranho. Opta em não trabalhar e permanece com o filho em casa. Durante a tarde, Jonas 

continua pálido, mais quieto que o normal, porem brincando. Evacua novamente e Clara percebe 

raias de sangue nas fezes. Tenta contato telefônico com o pediatra e não consegue. A noite tenta 

novo contato, sem sucesso. Clara n50 fica tranquila, pois tem a sensação de que o filho não está 

bem. 

Na manhã seguinte, quarta-feira, Jonas vomita e fica prostrado. Clara chama o pai no serviço 

e levam Jonas ao pediatra. Ele é atendido por volta das dez horas. O pediatra examina-o e informa 

aos pais que o menino esta com m a  gastroenterite, algum problema no sangue. Solicita exame de 

sangue. O exame é coletado e voltam para casa, aguardando o resultado que fica pronto a tarde. 

Jonas continua prostrado e não quer mais caminhar. Almoça pouco e fica deitado. 

Os pais levam o resultado dos exames para o pediatra, por volta das 15h. O pediatra após 

examina-lo diz: "- Bahl Essa criança está w m  4.6 de hemoglobina. Vou ligar para um 

hernato1ogista." 

Por volta das 17h, o pediatra orienta os pais que prmurem o hernatologista no dia seguinte, 

em Porto Alegre. Eles insistem com o pediatra, dizendo que e Jonas esth prostrado, pdido e só quer 

ficar deitado. O pediatra tenta tranqüilizh-los, dizendo que o quadro não vai mudar e que no dia 

seguinte o problema será resolvido. 

Voltam para casa e Jonas quer pmanecer no colo. Toma água e come bolacha. Depois fica 

deitado no sofh da sala e joga video-game. 

* Nomes ficticios 



A noite, um médico amigo da família visita o tio do Jonas e fica sabendo da sua situação. 

Clara leva os exames para o médico ver e este alerta-a pata a gravidade do caso e a necessidade de 

uma transfusão. Naquele momento, pela primeira vez, os pais escutam alguma coisa concreta, 

compatível com o quadro que o filho apresenta. -"Clara, isso aqui deve estar emdo. Uma criança 

com um hemogsama desses, não caminha mais, esta prestes a bater o pneu para ir para o espaço." O 

médico vai ver Jonas e telefonam para o pediatra. O pediatra pede para ver o menino novamente. 

Os pais percebem que o filho não está bem, que alguma coisa não está certa. A mge sente-se 

inquieta e ansiosa. O pediatra insiste que o quadro é estivel. Os pais, leigos no assunto, não se dão 

conta da gravidade da situitç80, até o momento que o medico da fknilia fala da gravidade do caso. 

Os pais levam outra vez Jonas ao pediatra que o examina: "- Permaneço com o meu 

diagndstico. Mas como voc@ está muito nervosa, vão direto para o Clínicas que lá eles têm exame 

de sangue e tem sangue caso vocês queiram dar." Nesse momento, as 21h30min, e a primeira vez 

que ouvem o pediatra falar que Jonas precisa de sangue. Faz uma solicitação de exame de sangue e 

entrega para os pais. 

2- Chegando ao hospital 

Os pais saem da casa do pediatra e levam Jonns direto para a emergência do Hospital de 

Clinicas. 

Ao chegarem em frente ao hospital, Jonas vomita novamente, aumentando o medo e 

insegurança dos pais. Clara relembra a chegada no hospital, dizendo: 

"+.. ele vomitou de novo, olhou para mim e eu quase enlouqueci! Dei ele pura o 
meu inurido e disse: - Pelo amor de Deus, pega porque ele desmiou. Ele estd 
morrendo! AE: O João ,wiu correndo. N6s entramos nu emergência e o guarda 
disse para passar direto. Quando ele abriu u porta da emergência, o chefe 
pedihfrico estava na: porta. Ali, Q meu desespero foi fatal! Mostrei o exame e 
disse: - Ele esth com 4.6 de hernograrna e precisa de sangue! Ele vai morrer, mas 
o senhor não vai deixar ele morrer! - EU grifma dekvesperadu ... " 

O médico pede para os pais se acalmarem, pega Jonas dos braços do pai e n equipe inicia o 

atendimento de emergsncia. Pesam Jonas, colocam-no na cama e o tranquilizam, administram 

oxigênio, instalam soro endovenoso, fazem exame de sangue e solicitam sangue para transfusão. A 

mãe informa o tipo sanguíneo. 

O novo hernograma feito na emergência mostra 2.6 de hernoglobina. O médico diz para os 

pais, que com estes níveis quase não dá para acreditar que não tem sequelas. 



Por volta da uma hora da manhã, Jonas começa a receber transfusão de sangue que se 

prolonga até as 6 horas. Clara permanece ao lado do filho e observa que aos poucos a cor do rosto 

volta, deixando-o levemente rosado e os lábios corados. 

O risco imediato passa, mas permanece a incógnita do que ocorreu e onde sangrou. 

Quinta-feira ele já esiá melhor, recuperando-se. Inicia então uma série interminável de 

exames, em busca da causa do possível sangramento. Por volta do meio-dia faz a endoscopia, 

investigando iilcera gástrica de duodeno ou no esôfago. O resulhdo do exame mostra-se normal. 

A tarde faz uma ecografia, que mostra alteração, acima do intestino perto do figado, 6 a primeim 

incógnita. 

Sexta-feira, pela manhã, o médico chama os pais e diz: - "Tem uma coisa estranha, nós 

vamos vasculhar. Pode não ser nada, corno pode ser algo pior. Preparem-se para o nada ou para o 

pior." 

Jonas permanece na emergência de quarta B noite, ate sexta-feira. Os pais permanecem no 

hospital, alternando-se ao lado de filho. 

3- Indo para a unidade de internaçito 

Na sexta feira pela manhã, Jonas tem alta da emergência e e transferido para a Unidade de 

Internação 10" Sul, em isoIamento, pois a equipe ainda não tem um diagncistico. Permanece em 

isolamento pot seis dias. 

Quando Jonas vai para o quarto, o pai vai para casa para dormir um pouco, ver as filhas e se 

reorganizar. A mãe permanece com Jonas. 

A investigação continua. Nova endoscopia alta, vários exames de sangue, duas 

çintilografias, mais duas ecografias, tomografia, endoscopia baixa, retal, dois transito intestinais. 

Clara diz que o exame de transito intestinal é horrivel para uma criança. E um suplício, uma tortura. 

No domingo, Jonas não recebe nada por via ora1 (NPO), faz enemas de preparo para a coloscopia 

sob anestesia geral. O exame é realizado ainda no d~ming0 e deixa-o debilitado. Na segunda-feira 

faz o exame de trânsito intestinal. A duração do exame é das sete e meia as três da tarde, 

permanecendo em NFO, a não ser para o contraste, caracterizado por Clara como uma "cola 

horrorosa". Jonas repete este exame. Nenhum dos vários exames é conclusivo. 

Ap6s mais de uma semana de investigaçgo sem diagnóstico, no sábado, Jonas apresenta 

sangramento intestinal importante e necessita nova transfusão de sangue. É transferido para a UTiP 



para monitoriza@o, permanecendo ali por 24 horas. Tem alta da UTIP e é transferido para a 

Unidade de InternaçZio 10" Norte. 

A equipe decide Ievar Sonas para cirurgia, uma videolaparoscopia exploratária. Na segunda 

feira (2014), Jonas é transfundido novamente como preparo para a cirurgia. Nesta transfuszo ocorre 

reação alérgica ao sangue, sendo necesshio medica-lo. Jonas fica bem, e vai para cirurgia 

exploratória na quarta-feira. 

Durante a cirurgia e diagnosticado DivertIcuIo de Neckel, com ulceração de mucosa. A 

cirurgia transcorre sem intercodncias. Jonas vai para a UTIP por 48 horas como medida p6s- 

operatbria. Tem alta da WIF e é transferido para o 10" Sul, com previsw de alta em quatro dias. 

Jonas divide o quarto com uma menina maior, portadora de doeng pulmonar cronica, 

dependente de Oxigênio. O quarto é amplo, com janela possibilitando ventilaç80 e luz natural e 

banheiro privativo. Tem uma poltrona reclinavel ao lado de cada cama, para o familiar. 

O pós-operatório de Jonas é tranquilo, sem intercorrências. Está com bom aspecto fisico, 

sem oxigênio adicional, porém recebendo infusão endovenosa em veia periférica. É submetido a 

fisioterapia respiratória. 

Jonas é muito falante, embora esteja sentado em seu leito, brinca com outras crianças 

hospitalizadas, que vêem ao seu quarto. Tem a televisilo aos pés da cama e vários brinquedos ao seu 

alcance. Solicita com frequência a atençw e a presenlça da mãe ao seu lado. 

A mãe verbaliza que Jonas está muito assustado, tem tido pesadelos à noite e exige sua 

presença a cada procedimento. CIara mostra-se atenta, carinhosa, porém firme, colaborando para 

que Jonas aceite os procedimentos. Sempre que possivel, Clara os realiza. 

" ... no caso do Jonas é importarate a fanalljaJjcar junto. Estivemos sempre ao seu 
lado. Eu tiro o adesivo, eu tirei a sonda ... Ele me quer ao seu lado, quando yaão 

posso fazer o procedimento, como por exemplo, as punçoes "(M6). 

donas diz estar contente com a possibilidade de voltar logo para casa. A recuperação pSs- 

operatbria transcorre sem intercorrências. A sonda é retirada um dia antes do previsto, o intestino 

funciona norrnaImente, aceita bem a alimentação e refere fome, Clara reforça que estão M um mês 

no hospital. 

4- Passando pela UTPP 

Ao longo desta internação hospitalar, Jonas é transferido para a UTãP em dois momentos. 

Primeiro, quando ocorre o sangramento e, depois, no p6s-operatório. 



Aproximadamente duas semanas após sua chegada no hospital, Jonas apresenta evacuação 

com grande quantidade de sangue vive, sendo necesshria nova transfusão. Nesta ocasião continua 

incógnito o diagnóstico e a causa do sangramento. A equipe transfere Jonas para a UTIP. 

Os pais de Jonm ficam assustados pois " têm idéia que a UTI é um lugar onde a pessoa vai 

para morrer , porque não tem outro lugar para ir." 

O médico orienta os pais informando sobre a necessidade de maior controIe naquele 

momento, visto a possibilidade de novo sangramento. Enfatiza que na UTIP tem equipe treinada e 

equipamentos específicos para fazerem o controle das condições vitais do Jonas. Ele fica 

monitorizado e com u~ãi funcionário exclusivo, gerando mais segurança e tranquilidade para a 

equipe e a família. 

A mãe diz que donas é bem atendido, e os pais ficam tranquilos porque percebem a 

preocupação da equipe para que o filho fique bem e sob controle. Jonas não tem idéia de UTP e ao 

ter contato com os vários aparelhos fica muito assustado. Não houve novo sangramento e, em 24h, 

tem alta da ULP. 

Após a cirurgia, Jonas e transferido, novamente, para a UTIP. Esth num box individual, 

deitado em decúbito dorsal, imóvel, extremamente pálido com olhar assustado. EstA monitorizado, 

com infusão endovenosa periférica por abocath e com sonda naso-gástrica. O pai, sentado na 

cadeira ao lado de sua cama, est8 com o aspecto cansado mas alegre, disposto a falar pois chegaram 

a um diapiistico para o filho.. 

Tão Iogo Jonas chega do bloco é constatado que a sonda nasoghstrica tem que ser trocada e 

que necessita coletar sangue para exames e fazer transfusão. Apresenta nhuseas e dorme pouco. 

Pede para sair da T9TIP dizendo: 

"- Mãe eu quero ir embora daqui, essg luz nos meta olhos, essas pessoas 
falando, eu não aguento mais ficar aqui.. . "(JonaLQ. 

Posteriormente, j6 em casa, lembrando da UTIP refere: 

"É ruim sim. Não pode nem se mexes. Tem que ficar assim.. (demonstra 
estendendo os pés e as maos, Jic~ndo estático). E um dia, tinha dois soro no meu 
pé. Foi ruim. Nem fala ... " (Jonas). 

A mãe comenta que a permanência da sonda e as várias trocas destas s5o um trauma para o 

filho, alem do longo periodo em NFO. EIe permanece por mais dois dias em NPO com sonda. 

Jonas, lembrando do pós-operatorio, diz que os curativos também são chatos e as punções causam 

medo. 



"Curutivci chuto, ch csto... E eu ainda estava com fome. Qmptdo sul da cirmgia, 
dai acordei, e as pessoas fazium assim (demoras fiando u m  punção) e eu tinha 
medo. E eu fava ainda com a sonda e pergmtei: " Agora, eu posso comer?" ... A 
sonda foi o pior, e a fome. E o mais ou menos pior foi o exame de sangue, e o 
soro'' (Jonus). 

A mãe diz que também nesta segunda vez que passam pela UTIP são bem atendidos. No 

entanto, pela situação de urgência com outra Çriança em estado grave, que mantém toda a equipe 

envolvida, cada vez que o Jonas necessita de aigo, Clara é obrigada a chamar alguém para ateridê- 

10. Durante este período de UTIP, os pais têm contato com as outras famílias que ali estão, ficam ao 

par dos casos das crianças em estado critico, deixando-os muito sensibilizados. 

Para a mãe, a. UTP é um lugar muito claro e barulhento e atribui o barulho ao ruído 

continuo dos aparelhes, ao choro das crianças e o tom elevado da fala dos profissionais. O espaço é 

reduzido e apertado, o ar condicionado é frio e a cadeira desconforthvel. Permanecer naquela 

cadeira é "mortal" para quem fica mais de utn dia acompanhando a criança, e "humanamente 

irnpossivei" para períodos longos. 

Jonas permanece algumas horas a mais na LJTP,  aguardando vaga na Unidade de 

InternaçZio. 

5- Priorizando a recuperaçsio do filho doente 

Desde os primeiros sinais de alterações apresentados por Jonas, os pais demonstram uma 

grande preocupação com a saude do filho, participando e acompanhando de perto sua evolução. 

Eles vão ao pediatra e vêm à emergência juntos, permanecendo ambos no hospital até a 

transferência para a Unidade de Internação. 

Ao longo dos 28 dias de hospitalização, a mãe permanece com o filho, ausentando-se apenas 

cinco noites, nas quais vai para casa ficar com as filhas. O pai vem com frequência ao hospital, mas 

procura dar um suporte em casa para as meninas. 

Clara diz que sabe como e importante para o filho a presença da mZíe durante a hospitalização, 

e para ela e tão ou mais importante permanecer junto ao filho. Sente necessidade de ver, de 

compreender e participar da evoluqão. Participa desde o momento da internação atk a alta, assim 

conhece a dinâmica das unidades, identifica os profissionais da equipe e acompanha cada passo do 

tratamento. 



"...eu quero ver, eu preciso entende?. o que eles estão fazendo, o que os médicos 
estão pensando. Eu nüo quero perder nenhum tempo, quero ficar com ele. Assim 
eu vejo se eles estão furando, raão estão furado ... O q ~ e  eles estão fazendo, qzcal 
a idéia deles, qual é a lógica do tratamento, a evolução dm coisas ... " (h.46). 

Durante este período, prioriza estar junto ao filho hospitalizado, em relagão aos outros 

filhos, ao autocuidado, à casa, ao trabalho e ao estudo. 

As irmãs sentem falta da presença materna, embora a mãe vá em casa esporadicamente, 

mantenha vários contatos telefônicos diários com as filhas, e elas vêm ao hospital visitar o irmão, 

"Foi dfirente. Foi ruim A m6e clzegma a Jicar a semana toda no hospital. A 
saudade batia, então a gente falava por telefone ... Um deles vinha de noife e nús 
fazia uma cama do lado ca'a deles. A gente dormia sempre junfo lú ao quarto 
deles"(J0ana). 

0 s  pais procuram dar suporte também para as filhas, e apenas em uma noite permanecem os 

dois no hospital, quando Jonas é submetido a coloscopia sob anestesia geral, e sai da sala de 

recuperação As 22 horas. No dia seguinte, é submetido ao trânsito intestinal. Os pais percebem Jonas 

muito debilitado e optam por permanecerem os dois com ele. Nesta noite, o outro leite no quarto do 

Tomas está vago, possibilitando maior conforto para a familia. 

Clara diz que durante esse período, em momento algum pensa em si. Só quer ficar com o 

filho e se não fossem as filhas, nbo sairia do hospital. 

"...eu precisava dar um abraço nas crianças, porque se ~zão fossem elas eu pião 
sairia.. . Só io oo banheiro, tomava úgua ou escwma os dentes, se ficasse alguém 
com ele. Nos primeiros três dias não tomei nem banho. Tudo isso passou para 
terceiro, quarto plano ... " (M6). 

Clara abandona a especialização que cursa na faculdade e não vai ao escritório. A 

secretária comunica a sitLEagão aos clientes e estes mostram-se compreensivos e pacientes. 

"Eu larguei o trabalho e os estudos. Eu não conseguia e não tinha vontade de 
estudar ou pensar em alguma coisa. Não adianta eu ter minhas obras, meu 
trabalho, minhas coisss ... o que eu quero é meus filhos! " (M6) 

Da mesma forma o pai, não consegue manter seu ritmo normal de trabalho, Divide-se entre 

o filho hospitalizado, o apoio a esposa, a atenção As filhas, ao andamento da  casa e ao trabalho. João 

vem ao hospital com frequência, traz comida e roupa limpa. Procura estas ao lado d;E esposa e do 

filho, durante procedimentos mais invasivos. 



"A hospitalização intet$ere no trabalho. Mas, por felicidade contamos com a 
compreensão de todas as pessoas que nos relacionamos profissionlalrnente. Eu 
penso que tem a ver com nossaposfura profissional e pessoal"(P6). 

Clara diz que a lacuna da presença da mãe em casa existe. Fica dividida. 0 s  filhos querem a 

mãe: as meninas em casa e o menino no hospital. Quando vai em casa, ficam todas abraçadas, 

rezando mi to .  

Prioriza permanecer com o filho doente e acredita que consegue conciliar e dividir a tarefa 

com o pai. 

6- Sentimentos vivenciados 

Ao longo da hospitdizaçEo a f d l i a  vivencia sentimentos que vai da tristeza ao medo e à 

alegrra. Estes sentimentos est50 presentes em todos os membros da família, manifestando-se com 

maior ou menor intensidade. 

Jonas verbaliza que vivencia coisas que gosta e que não gosta, exemplifica dizendo que a 

comida do hospital e 'cdeliciosa" assim como andar nas macas de rodinhas. Diz que é ruim ficar 

doente, fazer cirurgia, exame de sangue, receber soro e sangue. Afirma que a pior coisa é a sonda 

e ficar sem comer. A mãe confirma que Jonas faz vários períodos de M O  o que é muito dificil 

para ele. 

"Ele saiu da safa de cirurgia, ainda dopado e drme para médica: " - Agora ets 
posso comer? " R e Ee teve que ficar de quarta até domingo sem comer... "(M6,. 

Jonas pouco fala da cirurgia, parece não recordar. Mantém a expressão assustada e pouco se 

movimenta nas primeiras 24 horas p0s-cirúrgicas. Fica estático no leito, verbaliza n3o poder 

movimentar os fis, pois ambos estão puncionados para infusgo endovenosa. O desconhecido o 

assusta, e se apresenta frente hs maguinas dos diversos exames que é submetido. Tem tido 

pesadelos e grita durante a sono. 

As duas irmãs dizem que é ruim o mano ficar no hospital, porque ficam muito tempo longe 

dele, e quando vão visitá-lo, necessitam autorização para entrar. Dizem que a primeira vez é mais 

difiçil, porque ele não esta km, recebendo sangue, soro e com sonda, e elas se assustam. Nas outras 

visitas, já estão mais acostumadas. 

Na percepçzo da mãe, as filhas sentem sua falta, mas são compreensivas, entendem a 

necessidade dela pemmecer com o irmão, devido sua gravidade, e pedem que a mãe traga o irmão 

para casa. 



Clara sente-se desesperada ao término do exame de tt"ansito intestinal, dizendo que o mesmo 

7 judia" demais do filho, deixando-o extremamente debilitado. 

Angustia, dúvida e insegurança permeiam a hospitalização. 'r Estar dentro do hospital é 

angu~tiaate "(h.46). Situações como a çonstataç30 do sangramento, a necessidade de transfusão, a 

possibilidade de novos sangramentos, a reação ao sangue, os preparos paras os exames, a demora na 

realizqão dos exames, a reagão ao contraste, a incógnita do diagnbstico e por fim a cirurgia 

exploratória em busca de uma solução, esgotam a calma e a paciencia dos pais que verbalizam 

estarem no limite de suas condições de tolerância. 

"... a gente não sabia se ia parar ou conti~luar sangrando, ... Era a minha 
aa&stiu ... ele estava com falta de sangue. Se ele sangrou uma vez podia sangrar 
novamente, ... Nossa dhida amentou quando ele fez alerg~a naquela 1 2 t h ~  
transfECSi70. A i eu entrei em desespero, angzistia. De olhar pam ele e pensar: faz a 
cirurgia e não acham nado.,. Se sangra, faz reação ... Imo é horp.ivel! Foram 
noites s noites de angrjstbu. Aqueles exames que ele fez, fomm ruins puro mim, 
porque eu que ficava com ele. A cintilografia ... é uma máqtaina enorme e a 
criança tem que ficar 40 minutos quietinha sem se mexer. A impressüo que tu tem 
é que vão te temassar como pizza, que vão fazer ~ r m a  torrada de ti. A foinograJia 
foi bem complicada, porque ele reagiu lao contraste, fez b o l k , ~ ,  e espirrou 
horrores ... transito intestinal foi péssim, porque ele teve que fazer NPO, limpeza 
intesti~aal,ficou tomando aquela coisa horrível, ah! ... que horror. E aquele tempo 
todo tirando mio-X, raio-Xpassou m a  manha" toda e uma tarde toda ... para no 
fim das contas não dar mdu"(A.46). 

O pai verbaliza que a ida e permanência do Jonas no hospital é "uma coisa terrível". A 

família perde a referência de unidade familiar ao serem separados inesperadamente. Sempre foram 

muito unidos e ao serem pegos de surpresa, não conseguem dar a atenção que desejam as filhas, 

enquanto Jonas está sem diagnóstico. 

A desor,wização familiar, acrescida da demora das informações, dos resultados dos 

exames, do diagniistico definitivo, geram, nos pais, angústia e sentimento de impotência frente a 

situação. 

"Para u equipe tudo é normal, mas para a familia é ungusãiante, porque as 
respostas alio chegam de irnedrato. FicurnoLv margem das informações ... Temos 
um filho nu hospital, queremos aj~dar e não podemos fazer nada. Pela primeira 
vez nos sentimos impotentes. E nosso filho que está ali, e aikm de dar carinho e 
atenção, mais mdn podemos fmer. Ele estú nus mZos dos outros. E muito d gcii 
assimilar isso e m ~ ç ã o  da nossa vivência " e6). 

A incerteza e o medo acompanham a familia desde o inicio dos sintomas, até depois da 

cirurgia. A incerteza da evolução, da causa do sangramento, da reage à. cirurgia e ao pbs- 



operatório. O medo de perder o filho, de não encontrarem a causa, de uma cornplicaqão cirhgica, 

de pós-operatorio desconhecido deixa a famflia fragilizada. 

''Fornm momentos de anghtia, de dor incalculbveis para nós. Na cirurgia 
podiam abrir, va~culhur tudo e não achar nada. No pds-operatdrio, o que viria 
pelo frentel depois de tanto NPO, tantas lavagens intestinais homuosas, tantos 
exumes e aquelas sodas? E aí n6s fomos ppara a cirurgia ... Gerando talvez mais 
medo em nos do que nele. u m  angú~tia que temos que enfrentar ... mas a gefife 
nunca está preparada para enfrentar. A gente sabe que todos enfrentam, m s  a 
gente ntiraca está pp-eparada. u m  experiência muito traumatizante pura quem 
nunca pasxou por isso" (M6). 

Toda essa situação repIeta de sentimentos fortes que fcagiliza a família, permite aos pais 

repensarem a situaçgo, e compreenderem o comportamento e sentimentos de familiares em reIação 

a eles. 

O pai verbaliza que no momento em que estão muito sensíveis (sensibilizados) correm o risco 

de questionar o comportamento de algumas pessoas, valorizar as atitudes de alguns e na dar a 

mesma importância para as atitudes de outros, fazer compamções e cobranças indevidas. Neste 

momento não conseguem ver com clareza e compreender as razões e as limitaçaes dos outros, 

gerando sentimentos de magoa que podem prmanecer por vários dias. Exemplifica, dizendo: 

"'Est&vamo,r num momento crucial, com o sentimento 2Jlor da pele. Falei com a 
minha sogra, p ~ r u  fazer co~npanhia pam a CIara .... dms horas, três horas. ... A E 
elu disse: -'Vouf~Zar com a filana, e ela fica Iá com a Clara. '. Só que ela e s t a  
precisando da mãe naquele momen#o. M m  eu não podia dizer isso para ela. Isso 
era uma coísa que n Clara tinha que dizer. Passei oito dias com esse se~atinaento, 
com aquilo para mim.... magoado ... Mas entendemos que é o jeito dela, até 
porque, minha sogra nmca passou por isso. Sabiamos que n3o era o melhor 
momento de falarmos com ela, e não ia dar em nadcs .... " (P6). 

Clara cobra do irmgo, padrinho do Jonas, o fato de ele não ir nenhuma vez ao hospital e se da 

conta que não tem esse direito, frente as coIocações do irmão de que não tem condiçks de entrar 

em qualquer hospital, mas, em contrapartida, está disponfvel para dar qualquer suporte extra- 

hospitalar. Associado a estas colocaç6es, ao pedido constante do Jonas para que a mãe permaneça 

com ele e a necessidade da própria mãe, esta opta em ficar continuamente no hospital com o filho. 

Diz que desta forma não se magoam, não são injustos e não entram em atrito com os familiares. 

"Enfrentar o hospital, não é qualquer pessoa que agirenta. Ele se sente 
preocupudo, mas não se sente bem para vir aqui. No verdade, a gen [e L~epzte, que 
somos nós que ternos que viver esta situaç6o " (4.46). 



Lembrando os vários sentimentos que vivencia neste pesiodo, a mãe diz que a não 

identificaçgo da origem do sangramento é a causa de seu maior estresse. Ao lado disso, sente-se 

muito sensibilizada por algumas crianças ali hospitalizadas, ao perceber seus sohmentos. O choro 

delas a deixa muito tensa, aumentando o estresse. 

Os pais enfatizam que apesar de toda a trajetória que vivenciam, a esperança jamais os 

abandona. Acreditam que com a fk gire possuem, as orações que ele, os familiares e os amigos 

fazem, o resultado de tudo será positivo. 

7- Rede de apoio 

0 s  pais, certamente, são as pessoas que estão mais envolvidas em todo o processo de 

hospitalizaçiio de Jonas. Eles mantêm muito diálogo e decidem, de comum acordo, como proceder. 

Jcinas é uma criança e solicita a presença constante dos pais e eles, principalmente a mãe, prioirizam 

a assistência ao filho, em detrimento de suas atividades. O pai vai com mais frequência para casa. 

No entanto, sempre que Jonas faz um exame mais invasivo, esta presente, quando Clara o chama 

por sentir-se sozinha. Aproveita suas idas em casa, para trazer comida, roupas para Clara e Jonas e 

trazer as irmãs para vista o irnão. 

No entanto, os pais reconhecem que várias pessoas, familiares ou não, dão apoio e ajudam 

de diversas formas. 

O médico amigo, que alerta os pais da gravidade do quadro e acompanha toda a trajetoria, 

onentando-os e tranquilizando-os, o tio e os avós que estão juntos até a ida para o hospital, o avô 

que acompanha a ida ao mkdico e, posteriormente, ao hospital, todos se envolvem. 

A família da o suporte necessário para que as irmãs de Jonas não alterem de forma intensa 

seu cotidiano no período de hospitalização. Assim, elas permanecem em casa e frequentam 

normalmente a escola. A tia, irmã do pai, passa a dormir diariamente na casa com elas. Os avos 

levam as meninas para o sítio de uma tia nos finais de semana. A empregada, que atua há longos 

anos na casa, tem um bom relacionamento com as meninas e mantém a casa em ordem. 

Na escola, as meninas tEm atenção especial dos professores, diretor e vice-diretor. Os pais 

já fizeram alguns trabalhos profissionais na escola, e mantêm maior relacionamento e amizade com 

os profes'sores e direçgo, os quais têm contatado diariamente com a família dando apoio e 

oferecendo ajuda. 

As visitas no hospital são fundamentais para o Jonas e a mãe. Os dias parecem 

intermináveis. Quando Jonas começa a ficar impaciente, chega algum amigo ou parente, trazendo 



guloseima ou brinquedo. Nas horas em que a mãR se sente mais sozinha, vem alguém para fazer-lhe 

companhia. A mãe sente-se grata com as pessoas que vão visitá-los no hospital e diz que a presença 

delas é importante, dando uma assistência maravilhosa. O diretor administrativo do hospital de 

Sapiranga e a esposa, silo as primeiras pessoas que chegam para visith-10s. Mesmo fora do horário 

de visitas conseguem entrar, deixando os pais sensibilizados pela solidariedade. A família materna 

está muito presente no hospital, são tia e primas, residentes em Porto Alegre ou em Canoas. Pessoas 

amigas e conhecidas v8m dar seu apoio: uma enfermeira que trabalha no hospital, a supewisora de 

enfermagem, o ftei do hospital que todo o dia traz a benção para Jonas. 

' 2 s  visitas são muito importantes, parece que a gente tem m i s  bruçços. Algums 
pessoas aparecem nos momentos em que me sinto muis sozinha. .. " 0. 

Clara sente falta da visita de alguns familiares mais prúximoç e, as vezes, fica magoada com 

essa ausência: 

" - ...q uandu tu estás enfrentondo um problema desse trpo, as pessoas que tu 
mais queres que estejam junto de ti são as que não vem c..). Emas pessoas te 
ajudam de oupas mneiras fazendo 0utm.s coisas, rezando, cuid~ndo dos teteus 
outros filhos. Mas, Gs vezes, tu queres que elas estejam aqui perto de ti, e e/us não 
podem estar" (Ad6). 

Em seguida, Clara procura compreender os motivos e razões para essas ausências. Os avós 

paternos s3o bastante idosos, emotivos, não sendo recomendado verem o neto com soco e sondas e 

recebendo sangue. Uma tia paterna faz cirurgia da coluna no dia que Jonas é internado, e esta em 

repouso. A avó e um tio materno ligam todos os dias, mas não ficam no hospital, porque não se 

sentem bem e preferem outras formas de ajuda. 

"O amor e apoio da famíliu é muito impo~.tante nessa hora. (. ,.) mas quem resolve 
é e pi e a mãe. Nessas horas todo o mundo dá pa@Hbe, e se a fmilia não estive7 
bem esmrzsrada, fica muito dflcih.. por mais que a gente dxgu que nüo, quem 
resolve sepnppe é o pai e a m6ef'@46). 

Os pais verbalizam que necessitam as rnanifestqtíes de solidariedade e o apoio dos amigos 

para niio se sentirem sbs. 

"Faz com que voltes para o hospital muito mais forte. Sentes que não esth  
sozinho, que as pessoas te querem bem, estão forcendo por ti. Porque lá dentro 
do hospital, és mais um e estás vulneP.ável"(Pó), 

Clara se sensibiliza com as famílias e as crianças hospitalizadas, mantendo com elas um 

bom relacionamento, procurando ajudá-las e estimulando-as para que nãlo desanimem. Percebe o 

cansaço de muitas mães que perdem o controle ou n%o valorizam mais o choro dos filhos doentes. 



Clara diz que toda a ajuda que recebem em relação 6s meninas e a ajuda espiritual faz com 

que se sintam mais tranquilos. A ajuda espiritual foi fundamental porque acreditam nela. 

8- Espiritualidade 

0 s  pais referem que a espiritualidade tem uma impudncia signifiçativa na vida deles, e que 

permeia com muita clareza todo o período da doença do filho, desde a constatação da gravidade do 

quadro até o diagnóstico na cirurgia. Foram muitas orações pedindo pelo Jonas. 

"Na quur [a-feira 2 tarde, eu já comecei a rezar muito, pedido pelo Jonas. Na 
quarta Q noite, o pai e a mãe fizeram m evangelho, pediram muito pelo Jonss. 
Primeira vez m minha vida, eu senti que a coisa estava meio fora da minha: 
mão "(3M6). 

O inicio do quadro clínico se mostra obscuro e o pediatra está tranquilo, apesar da ansiedade 

dos pais, e orienta que aguardem até o dia seguinte. A tardinha, um amigo espírita que e médico, vai 

sem motivo aparente, até a casa deles. Examina o resultado dos exames, olha Jonas e informa aos 

pais a gravidade da situação. 

"...eu estava numa amiedade terrlvel, eu n60 conseguia ... e o pediatra dizia que o 
quudro dele ia permanecer assim,.. Até que Deus reso!veu botar ca mão e mostrar 
apmés de outra pessoa ... ele só se salvou porque Deus mandou m anjo rnentor 
aqui, acordar a gente e,.. dizer que a coisa era urgente'"(12.16). 

A viagem de Taquara até a emergência do hospital, e em silêncio, orando. Os pais percebem a 

ajuda de Deus em cada situação: quando o segurança da emerghcia permite que entrem direto sem 

burocracias, ao verem de imediato o médico chefe da emergência pediatrica, no atendimento rápido 

do filho, na ausência de sequelas quando a hemoglobina está em 2,6. 

"Para chegar a 2,6 de hemoglobim, para quem conhece e sabe como poderia reter 
ficado.. . Com cer feza foi a força de Deu.s, a mão de Deus.. . " (P6). 

Enquanto Jonas é atendido na emergència, inicia-se um trabalho muito forte de orações em 

toda a família, na Casa Espírita da sua cidade, em uma Casa Espirita de Goiiiç e na Casa Espirita 

Bezerra de Meneses de Porto Alegre. O contato é feito através dos tios e avós com estas casas. 

Clara, há dois anos, de 2 em 2 meses, vai a &ias em uma casa de curas e volta fortalecida. Esse 

contato e orações deixam os pais fortalecidos, proporcionando conforto e energia quando estão 

inseguros, frente ao diagn0stico desconhecido. 

Durante a intemação eles não perdem a fé. Clara divide sua atençgo entre o filho e a leitura do 

evangelho. O padrinho de Jonas reza na casa Espirita e faz água fluida para ele. 



"... o que me ajudou foi que eu ~ezei muito. Acredito que Jesus foi muito bom 
conosco, deixou ele entrar com vida. Ele sabia que iamos sair bem, com vida e 
sem sequelas. ... eu sú tinha é que ter calma, mas nos somos humanos, a gente se 
apavora COM as coisa ... "(M16). 

Os pais têm grande confiança no medico espírita amigo. A cada exame que Jonas é 

submetido, a cada dúvida da família que não é respondida pela equipe do hospital, contatm com 

esse amigo que os orienta e tranqtliliza. Os dias passam, os exames não sgo conclusivos e o 

diagnóstico ainda é uma incógnita. O amigo, apesar de não ser pediatra, estuda o caso do Jonas 

durante toda uma noite e chega ao diagnóstico de Divertfculo de NeckeI. Passa a infomação para os 

pais. Os pais sugerem a equipe do hospital a possibilidade desse diagnhstico. A equipe dilui a 

informação entre tantas outras e a incógnita permanece. 

A influência da espiritualidade na família de Jonas é muito grande. As correntes de orações 

entre a hmíEia, os amigos e conhecidos persistem, e o nome dele está presente nas preces das Casas 

Espíritas. Em urna das casas, recebem uma mensagem psicografada, dizendo que um mkdico amigo, 

com orientação espirita deve ir ao hospital auxiliar a equipe médica. 

Clara diz que a equipe está perdida, motivando a demora, quando poderia ser uma coisa bem 

sirnpl es. 

"- Eles estão bloqueados, tEa bloqueados quanto o pedzatru de Sapiranga, que 
não consegue enxergar o que ele tem, achando que 6 oivti-o problema"r;W6) 

Ao longo da internação, Clara reconhece a presença Divina ao seu lado, pela fé e pelas 

reações do filho. Exemplifica, dizendo: 

"Eu sinto Isso, eu sinfo que Ele esta comigo, que eu não estow sozinha .... Eu senti 
pela recupercação dele @lho) .... Aqueles dois tr&nsitos intestincais foram 
exaustivos. Qaaado ele chegava ao quaydo, parecia que ele recebia umta injeção 
de vida, ele tomuva uma água para aquelu coisa hor~.orosa descer (covawaste), 
comia uma coisa e brincava a mil, como se n d a  tivesse acontecido ... " (M6). 

Percebem a presença de Deus no seio da família. Acreditam que nas homs dificeis é 

necessário buscar a Sua ajuda. Agradecem a Deus por terem tido forças de passar por tudo e agora 

estarem mais unidos e terem o filho com saúde entre eles. 

'%lcou muito claro e evidente que Deus age e Interage independente da genfe 
querer ou não. Que Ele existe e está presente. Ele manda e desmvlda c..). Nbs 
temos o livre arbiírio para poder fazer o bem e querer que Ele nos ajude ou não, 
muLs que Ele existe e é multo maior que se pode imaginar.. " 0. 



9- Comportamento da família 

Clara 6 uma pessoa comunicativa e carinhosa. Vai ao encontro das pessoas, conversa, 

comprimenta, procura ser agradhvel para que as pessoas se sintam bem em cuidar e tratar o filho. 

Diz que ele tem cinco anos e já está muito traumatizado, portanto, se tem que tirar sangue que seja 

feito, mas sem trauma dentro do possível. Se tem que judiar, judia com c a i d o .  O que tem que ser 

feito, que seja da maneira mais agradável. Agindo desta maneira, acredita que consegue agradar, 

não a todos, mas a maioria. 

O pai comenta que tratam a todos com muita educação e respeito, não deixam de agradecer 

tudo que é feito. O dialogo ultrapassa o tratamento, versando sobre os mais diferentes assuntos. 

Tudo isso gera uma relaçgo de reciprocidade. 

Dizem que no hospital a maioria dos familiares são pessoas humildes, e não valorizam esses 

aspectos. 

Clara está presente no hospital e nas decisões da equipe. E participativa, questiona tudo, e 

quando h$ troca de equipe, passa algumas informações para a equipe nova. Está atenta aos 

procedimentos realizados pela equipe de enfermagem e se mantém vigilante, caso se descuidem dos 

ho~%nioç dos antibi~ticos ou do final das infusões endovenosas. 

"Eu estou sempre de olho ... As raras noites que eufii  para casa, fui por çawa 
das meninas, porque eu não consigo dormir. Algumas auxiliares süo desligadas e 
têm muitos pucientes, p~.zncpaErnente nos finais de semna. A gente fem que ficar 
corno tonta, atrás delas. Entende porque tenho que estar aquí? Nao que eu não 
coizfe ... Elas não conseguem .. "(M6). 

Com o passar dos dias, e a demora com o diagn0stic0, ocorre um desgaste natusai, e os pais 

ficam mais intolerantes à situação. 

"N6s não conseguiamos mais aceitar, por exemplo, que a bombinha pomba de 
infmzo) ficasse tocando (o alarme) e a awiliur demorusse pam vir. .. lu chegar o 
momenfo que nos vaão iamos mais aceitar a situação. Então howe um desgaste 
muito grande. As pessoas que foram boas, importantes para nós, com a rotina do 
dia-a-dia foram perdendo a importância, porque era rotina" e6). 

"Nds estíhamos chegando ao ponto mkirno, ao limite. Nds não sabíamos como 
nós iríamos superar e reagir se dissessem: ' - Não achamos nada na cirurgia!" 
Recomeçar, voltar aquela rotina, sem uma perspectiva" w6). 

Os pais dizem que conseguem se manter mais cautelosos, porque têm contato diário, 

orientação e apoio de um rntrdico de fora do hospital, amigo da familia. 



1O. Falando da equipe de saide 

Os pais não compreendem a atitude do pediatra de Jonas, considerado um ótimo médico, que 

em momento algum se deu conta da gravidade do caso, afirmando que o quadro era estável. Mesmo 

com a insistência da familia, e do parecer de outro médico, não muda de opinião. Frente ao esmsse 

da família, infoma que podem ir para o HCPA, e através de um receitukrio, solicita novo exame de 

sangue. Não telefona, nem acompanha a familia ao hospital. 

Os pais ao falarem da equipe de saúde, fazem várias referencias a equip médica e poucas 

equipe de enfermagem. 

Ressaltam como pessoas significativas nessa trajetoria, entre muitos: o médico, amigo da 

família, pois este alerta para o risco que Jonas corre, o que faz com que saiam em busca de ~ecursos; 

o pediatra da emergência com seu jeito "tranquilão", socom o Jonas de imediato, tirando-o do risco 

de vida eminente; e o cirurgião, que surge depois de uma longa caminhada dentro do hospital, 

assume, explica e resolve o problema do Jonas. 

Referem que no hospital tudo e importante, mas a equipe da emergência que os recebe 

sobressai. Quando Jonas chega, oito pessoas o atendem em situação de emergência. E um grupo 

coeso, que trabalha em harmonia e sincronizado. Durante os três dias que pmanecem na 

emergência, não identificam outra equipe semelhante. 

Comentam que a equipe medica é excelente. Embora ocorram varias trocas de equipe, todos 

s5o fantásticos. Sentem muita firmeza na equipe çirúrgica.. 

A equipe de enfermagem é considerada btima, as enfermeiras são atenciosas, queridas e 

carinhosas e a maioria das auxiliares de enfermagem são prestativaç. No entanto, algumas auxiliares 

são descuidadas, sendo necesshrio lembrá-las dos horários de medicação e término dos soros. Nos 

finais de semana ficam sobrecarregadas, pois assumem mais pacientes e com freqiiência não dão 

conta das atividades. Entre os coletores do laboratório, a maioria são delicados e tranquilos, mas 

alguns s%o muito serios e pouco comunicativos. 

Os pais percebem que recebem atençgo diferenciada em relação as outras famílias. Atribuem 

este fato, por terem pessoas conhecidas dentro do hospital, por serem de uma classe social mais 

favorecida e por serem educados e agradecidos ao hospital que os recebeu de portas abertas. 

Percebem mudança de comportamento, ainda na emergência, depois que a enfermeira da 

Comissão de Infecção e amiga da familia, acompanhada de uma mkdica professora da Faculdade 

de Medicina, que ocupa um cargo importante no HCPA, yào ver o Jonas e conversam com a equipe. 

A equipe demonstra surpresa pela presença da mestra, e aumenta a aten@o para com Jonas. Um 



médico acompanha todo o exame de endoscopia e ecografia; um outro, durante o exame, vem 

avaliá-lo, comportamentos que não são comuns. Durante a intemação, dois médicos da emergência, 

em oportunidades diferentes, vão à intemação ver e saber como Jonas está. 

"Talvez nós éramos novidade ali c..) Mas com cebeezu a gente teve um tratamento 
rnamvilho,~~. Acho que tem a ver com tudo, com o relacionamento, com a 
maneira da gente çoloc~r pora o próprio médico (..I Mus nós entendemos que 
tivemos m tpatnmento muito bom ... Se é rotina isso, é muito Born"(P6). 

Por melhor que seja o hospital e por mais atengo que a familia receba, para ela, a 

permanência ali e angustiante, enquanto que para a equipe tudo i rotina, tudo normal. 

Durante o mês que Jonas fica hospitalizado, passa pelas três unidades da pediatria: UTP, 10" 

Norte e 10" Sul. O 10" Norte recebe, de preferhcia criançns ate 2 anos e o 10° Sul, as crianças 

maiores. Entre o Norte e o Sul, os pais preferem o Norte, justificando pela maior atenção por parte 

dos funcionários de enfermagem e a rapidez em atender os chamados. 

Voltando Para Casa 

1- Condições de saúde 

Jonas tem alta hospital seis dias após a cirurgia, apenas com um adesivo sobre a incisão 

cinirgica. Esta bem, sem restrições alimentares, com recomendação de atividades fisicas 

moderadas. Tem apresentado pequenas intercorrênci as como febre, alergia a medicamento, sem 

repercussão maior. Tem comparecido ao hospital para as revisões soIicitadas. O entendimento que a 

mãe tem do diagnóstico é: 

"... ele nasceu com esse 'cisto' que foi se desenvolvendo conforme eEe foi 
crescendo. Isto se manifestou agora, corno poderia ter se man@tado untes, ou 
doqui há 10 anos, como poderia Jicar velhinho e nunca se azanifstar. E, 
lentamente, foi ocorrendo wi ic~os~~~ngpamento~~, quase imperceptlveis " (M6). 

O pai está se recuperando de uma gripe, e a irmã mais velha de uma sinusite. A mãe está 

fazendo avaliagiio hottomolecular com acompanhamento medico. Já planejou levar toda a família 

para uma avaliação. 

A situação vivenciada por Jonaç leva os pais a questionarem a competência do pediatra que 

atende os filhos. Querem o melhor para eles e, se necessário, trocam de médico. Pensam em 

conversar com o pediatra, mas dizem que ainda não e o momento, não estão preparados. Sentem 

necessidade de coloca-lo ao par de tudo, pela amizade que possuem e para que não ocorra com 



outra criança, o que ocorreu com Jonas. Acreditam que houve negligência da parte dele. NEo há 

rancor por parte dos pais, mas não h& m a i s  confiança. 

Antes da hospitalização de Jonas, os pais vinham conversando e planejando fazer um plano de 

sailde mais abrangente ou um seguro saúde para toda a familia, pois já possuem urri plano de saúde 

que oferece pouca assistência. 

Agora, em casa, depois do susto, voltam a pensar e falar sobre planos de satide. 

Imediatamente, aderem a um plano de saiíde, mais mplo para toda a família. A questão âa saUde 

tomou-se prioritaria, estando no mesmo plano da educação dos filhos. No momento, abrem mão de 

outros projetos para terem segurança na assistência h saúde. 

2- O cotidiano da vida familiar 

No ultimo dia de hospital, Clara começa a pensar como será sua vida dali em diante. Pensa na 

sua rotina e questiona-se sobre o que fará. Hh wn mEs não se cuida: não pinta o cabelo e as unhas, 

não se depila nem escuta música. Há um mês não vai ao seu escritório ou a Faculdade. Sabe que os 

clientes estão esperando, tem mil coisas que quer fazer e tem que recuperar este mês. No entanto, 

reflete sobre tudo o que aconteceu e repensa a vida e seus valores. 

" ... cot,sus que eu vou mudar, posições que ezf vou tomar $@reates do que eu 
estava fazendo, coisas que eu vou contornar. Vou tentar melhorar o nível de vida, 
qualidade de vida. c..) reservar maas tempo pela mankrci, para ficar com meus 
filhos, tentar relaxar mais quando estou com eles. Eu estma sempre muito 
exfressadai, wabalhava muito. E quanto mais eu trabalhava, menos tempo eu tinha 
parar qualquer cojsu. Sempre estava com muita coisa ncs cabeça. Mas agora, eu 
vou dar ao mininao duas ou t d s  horas a maispara$cur com eles " (1146). 

Clara retorna para casa muito assustada e cansada. Tem a sensação de que a qualquer 

momento uma situação semelhante pode ocorrer com qualquer um de seus filhos. Pede que a 

deixem dormir muito, pois este período de hospitalizaçZío foi muito tenso e de noites mal dormidas. 

Um dia após a chegada em casa, a menina do meio esth de aniversário, e tem a expectativa de 

uma festa em casa com as amigas e muitos balões. Clara se sente muito debilitada e opta em festejar 

o aniversário no çolkgio. Leva uma torta, docinhos, pastel, e balão surpresa. A menina ganha urna 

bicicleta de presente e n50 valoriza. Na hora do jantar, começa a chorar, diz que esta com dor de 

garganta e náo consegue engolir. A noite não dorme e no dia seguinte náo almoça. Os pais ficam 

preocupados e constatam que e necessidade de atenção. "- A arxvZncia dos pais e a daenp do imüo 

mexeu com ela. Foi una trauma interno ... ". Buscam orientação espiritual e dizem aos filhos que 



naquele momento estão muito debilitados, querendo calma e silêncio, e não têm condições de 

agüentar urna festa de aniversário. Fazem um trabalho espiritual muito grande com ela e obtém bons 

resuItados. 

Jonas esth bem, corado, alegre, comunicativo e h ipr  ativo. As irmãs são mais reservadas, 

nZo tão comunicativas e expansivas como ele. A hospita1ização e o risco eminente vivenciado pela 

farnilia deixa algumas mascas. As crianças "-. . .flcurarn mais dependentes entre si. EstEo mais 

coesas. Sentem falta um do outro, ficam mais juntas': 

0 s  pais estão muito çensibilizacEos e se emocionam chegando As 1apmas quando recordam 

os momentos mais dificeis que vivenciaram. Comentam que sempre tiveram bom relacionamento 

com os filhos, com muito respeito, afeto e atenção. Percebem, no entanto, que estão mais maduros, 

com seus valores fortalecidos, Hoje pensam muito mais na familia 

"Com o que aconteceu, percebemos que raão somos nada, quando se pata da 
saúde. Sempre nos sentimos .tão fortes por eles estarem conosco, até que surgiu 
isso e mexeu conosco. Parumos para reavaliar a nossa vida. Queremos viver mais 
em ftnzção dos $lhos. Entendemos a import&ncia da família, o valor da 
famália, . . "e6). 

Na primeira semana, Clara ainda não volta ao trabalho e recebe muitas visitas. Todos muito 

sensibi 1 izados, querem saber sobre o ocorrido. 

Jonas volta ao colégio e nos primeiros dias a mãe vai vblo no recreio. A adaptaçbo é 

tranquila, apenas com restrição temporaria para educação fisica. Atualrnente, 36. vai e volta do 

colégio com as irmãs, no horário normal. 

Aos poucos os pais voltam as atividades profissionais. A mãe retoma, de forma gradativa, 

porém, só no turno da tarde, hor&rio em que os fílhos menores estão no colégio. A decição de 

trabalhar apenas um turno, foi tomada ainda no hospital. 

''Na hora em que ele entrou na UTIP naquela noite, me veio 2ama luz, uma coisa 
muito forfe ... que eu n& deveria mais trabalhar pela manhd Eu sempre achei 
que de manhã e de tarde ainda era pouco ... naas agora ... não adianta eu querer 
trabalhar se nGo estou tpanqiilla. Comecei a voltar devagarinho ao trabalho, as 
coisas começaram u acontecer ... é só eu me organizar"@í6). 

ÇIara tenta continuar o curso de espeçialização. Retoma Faculdade, fala com os 

professores, com os colegas e assiste algumas aulas. Percebe que, por ter perdido muitas aulas de 

m curso compacto, teria que dobrar sua dedicação para poder acompanhar de maneira adequada e, 

ainda assim, teria que fazer aIgumas disciplinas no próximo ano. Opta em cancelar no momento e 

no quarto, como professora, acompanhada por sete ou oito alunos, solicita aos pais que os 

acompanhem para falar em parhcular, quando na realidade só tem suposições, nada de concreto, 

gerando uma grande angústia na familia. Os pais percebem que a maioria dos alunos são mais 

jovens que eles, e questionam a maneira que a equipe conversa com os pais. 

"Vinham em bloco para não dizer nada. Não tinham o que dizer, ou 
não queriam dizer coisas que não tinham certeza ... Por cautela. Mas eu acho 
que essa coiss de chumar o cara para o corredor para dizer se é uma coisa 
boa ou ruim ... Se é uma coisa ruim, niro deve ser chamado. Deve ser dado um 
assessoramento, um apoio psicobdgico, deve ser bem t~.abul3aafo"(P6). 


