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RESUMO 

 

NICOLA, Glaucia Dal Omo. Estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização. 2014. 121. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem. Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande. 

 

No período de 2008 a 2010, o número de internações pediátricas, no Brasil, foi de 

2.985.527. As causas desencadeadoras da hospitalização infantil podem ser biológicas, 

hereditárias, sociais, econômicas e ambientais. É comum o adoecimento ocorrer pela 

associação de causas, havendo crianças com predisposição para apresentarem múltiplos 

fatores de risco. Seja qual for a etiologia, a hospitalização frequentemente gera 

desconforto à criança e à sua família, por vivenciarem um ambiente impessoal e 

contraditório às condições do cotidiano. Cabe à equipe de enfermagem prestar um 

cuidado humanizado, singular e ampliado. Os objetivos do estudo são: compreender o 

significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada e identificar estratégias 

de cuidado de enfermagem singular e multidimensional que atendam às necessidades da 

criança e da família no processo de hospitalização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

do tipo exploratório-descritivo. Os dados foram coletados por meio da técnica de Grupo 

Focal com a equipe de enfermagem que atuava em unidades pediátricas de duas 

instituições hospitalares do Rio Grande do Sul. Para tanto, foram realizados cinco 

encontros, no mês de setembro de 2013. Os dados foram analisados com base na 

Análise Focal Estratégica, a qual contemplou tanto as potencialidades e oportunidades, 

quanto as fragilidades e desafios no cuidado à criança hospitalizada, ampliando, assim, 

novas discussões para a busca de estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional. Os resultados foram sustentados por meio de duas produções 

científicas, quais sejam: “O cuidado à criança/família no processo de hospitalização na 

perspectiva de equipes de enfermagem”; “Ampliando estratégias de cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à criança/família em processo de 

hospitalização”. A primeira apresentou cinco categorias: Significando o cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada; Reconhecendo que o cuidado vai além do hospital; 

Relevância das figuras materna e paterna; Lidando com várias coisas; e Importância do 

cuidado multidimensional. A segunda produção resultou em três categorias: 

Encontrando estratégias criativas de cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; 

Reconhecendo estratégias de cuidado à família no processo de hospitalização da 

criança; e Distinguindo estratégias de cuidado relacionadas à equipe de enfermagem no 

processo de hospitalização infantil. Foram garantidos todos os critérios que 

fundamentam a Resolução 466/12, que trata das pesquisas envolvendo seres humanos. 

Conclui-se que a equipe de enfermagem busca alternativas para minimizar os traumas 

relacionados à hospitalização, por meio do diálogo com a criança e sua família, a 

brinquedoteca e ludicidade para melhorar a aceitação da hospitalização, dentre outras. 

 

Descritores: Criança hospitalizada. Família. Equipe de enfermagem. Cuidado.  
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ABSTRACT 

 

NICOLA, Glaucia Dal Omo. Singular and multidimensional nursing care strategies 

to child and family in the hospitalization process. 2014.121. Dissertation (master's 

degree in Nursing)- School of Nursing. Graduate program in Nursing, Federal 

University of Rio Grande, Rio Grande. 

 

In the period from 2008 to 2010, the number of pediatric hospitalizations in Brazil was 

2,985,527. The causes of infant hospitalization could be hereditary, biological, social, 

economic and environmental. It is common the illness occurring by the association of 

causes, having children with a predisposition to submit multiple risk factors. Whatever 

the etiology, hospitalization often generates discomfort to the child and his family, 

experience an impersonal environment and contradictory conditions of everyday life. 

The nursing staff has to provide humanized singular and expanded care. The objectives 

of the study are: to understand the meaning of the nursing care of the child in the 

hospital; to identify unique and multidimensional nursing care strategies that meet the 

needs of the child and the family in case of hospitalization. It is a qualitative research, 

exploratory and descriptive type. The data were collected through the Focal Group 

technique with the nursing staff who played in pediatric units of two hospitals of Rio 

Grande do Sul. To this end, there were five dates in September 2013. The data were 

analyzed based on the Strategic Focal Analysis, which contemplated both the potential 

and opportunities, as the weaknesses and challenges in the care of the hospitalized child, 

extending thus further discussions for searching for nursing care and multidimensional 

strategies. The results will be sustained through two scientific productions, namely: "the 

care to the child/family in case of hospitalization in the perspective of nursing teams"; 

"Strategies of multidimensional singular care extended to the child and family services 

in case of hospitalization". The first presented five categories: The meaning of the 

nursing care to the child hospitalized; Recognizing that care goes beyond the hospital; 

Relevance of maternal and paternal figures; Dealing with various things; and 

importance of multidimensional care. The second production resulted in three 

categories: finding creative strategies of nursing care to the hospitalized child; 

Recognizing the family care strategies in case of hospitalization of the child; and 

Distinguishing care strategies related to nursing staff in the process of child 

hospitalization. All the criteria that underlie the resolution 466/12 were guaranteed, 

which deals with research involving humans. It is concluded that the nursing staff 

seeking alternatives to minimize the trauma related to hospitalization by dialogues with 

the child and his family, the playroom and playfulness to improve acceptance of 

hospitalization, among others.  

 

Key words: Child Hospitalized. Family. Nursing staff. Care.  
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RESUMEN 

 

NICOLA, Glaucia Dal Omo. Estrategias de cuidado de enfermería singular y 

multidimensional al niño y la familia en el proceso de hospitalización. 2014. 121. 

Disertación (Maestría en Enfermería) – Escuela de Enfermería. Programa de Post-

Graduación en Enfermería, Universidad Federal de Rio Grande, Rio Grande. 

 

En el período de 2008 a 2010, el número de internaciones pediátricas, en Brasil, fue de 

2.985.527. Las causas desencadenadoras de la hospitalización infantil pueden ser 

biológicas, hereditarias, sociales, económicas y ambientales. Es común enfermarse por 

la asociación de causas, teniendo niños con predisposición para presentar múltiples 

factores de riesgo. Sea cual sea la etiología, la hospitalización frecuentemente genera 

incomodidad al niño y a su familia, por vivenciar un ambiente impersonal y 

contradictorio a las condiciones del cotidiano. Cabe al equipo de enfermería prestar un 

cuidado humanizado, singular y ampliado. Los objetivos del estudio son: Comprender el 

significado del cuidado de enfermería al niño hospitalizado; Identificar estrategias de 

cuidado de enfermería singular y multidimensional que atiendan a las necesidades del 

niño y de la familia en el proceso de hospitalización. Se trata de una investigación 

cualitativa, del tipo exploratorio-descriptivo. Los datos fueron recogidos por medio de 

la técnica de Grupo Focal con el equipo de enfermería que actuaba en unidades 

pediátricas de dos instituciones hospitalarias de Rio Grande do Sul. Para tanto, fueron 

realizados cinco encuentros, en el mes de setiembre de 2013. Los datos fueron 

analizados con base en el Análisis Focal Estratégico, el cual contempló tanto las 

potencialidades y oportunidades, cuanto a las fragilidades y desafíos en el cuidado al 

niño hospitalizado, ampliando, así, nuevas discusiones para la búsqueda de estrategias 

de cuidado de enfermería singular y multidimensional. Los resultados serán sustentados 

por medio de dos producciones científicas, que son: “El cuidado al niño/familia en el 

proceso de hospitalización en la perspectiva de equipos de enfermería”; “Estrategias 

ampliadas de cuidado de enfermería singular y multidimensional al niño y a la familia 

en el proceso de hospitalización”. La primera presentó cinco categorías: Significando el 

cuidado de enfermería al niño hospitalizado; Reconociendo que el cuidado va más allá 

del hospital; Relevancia de las figuras materna y paterna; Lidiando con varias cosas; e 

Importancia del cuidado multidimensional. La segunda producción resultó en tres 

categorías: Encontrando estrategias creativas de cuidado de enfermería al niño 

hospitalizado; Reconociendo estrategias de cuidado a la familia en el proceso de 

hospitalización del niño; y Distinguiendo estrategias de cuidado relacionadas al equipo 

de enfermería en el proceso de hospitalización infantil. Fueron garantizados todos los 

criterios que fundamentan la Resolución 466/12, que trata de las investigaciones 

envolviendo seres humanos. Se concluye que el equipo de enfermería busca alternativas 

para minimizar los traumas relacionados a la hospitalización, por medio del diálogo con 

el niño y su familia, la ludoteca e juegos para mejorar la aceptación de la 

hospitalización, entre otras. 

 

Palabras clave: Niño hospitalizado. Familia. Equipo de enfermería. Cuidado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hospitalização infantil é considerada, normalmente, uma experiência 

desconfortável, tanto para a criança, quanto para a família envolvida nesse processo, por 

vivenciarem, muitas vezes, um ambiente impessoal, repleto de tabus e significados 

contraditórios à sua realidade familiar. A criança percebe-se distante de alguns 

familiares e amigos e passa a ter que conviver com a equipe de saúde, que a toca e 

realiza procedimentos que, por vezes, lhes causam desconforto. No contexto da 

hospitalização, a criança poderá sentir-se duplamente doente. Além da patologia física, 

enfrenta medos, angústias e incertezas decorrentes desse processo (JANSEN; SANTOS; 

FAVERO, 2010). 

Assim, cabe à equipe de enfermagem prestar um cuidado humanizado, singular e 

multidimensional. Necessita-se incentivar a inclusão da família na recuperação da 

criança, pois a interação equipe de enfermagem-família-criança possibilita melhor 

identificação das suas necessidades e, consequentemente, a ampliação de um plano de 

cuidados humanizado, com o objetivo de contemplar as necessidades bio-psico-sociais 

da criança hospitalizada (GOMES, 2010).   

No período de 2008 a 2010, o número de internações pediátricas, no Brasil, foi de 

2.985.527 (BRASIL, 2010). Dados epidemiológicos corroboram que inúmeras são as 

causas desencadeadoras da hospitalização infantil, dentre elas: as biológicas, as 

hereditárias, as sociais, as econômicas e as ambientais. É comum o adoecimento ocorrer 

pela associação de causas, havendo crianças com predisposição para apresentarem 

múltiplos fatores de risco (FISCHMANN; SEHN 2010). No entanto, seja qual for a 

etiologia, a hospitalização frequentemente gera desconfortos para a criança e sua 

família. 

Evidencia-se que as causas de morbidade e hospitalização de crianças estão 

associadas às doenças diarreicas e respiratórias, persistindo como graves problemas e, 

quando associadas à desnutrição, aumentam o risco de morte e desencadeiam altos 

índices de hospitalizações (VASCONCELOS; BATISTA, 2008). As doenças 

respiratórias também se constituem no primeiro motivo de consulta nos serviços de 

emergência e ambulatórios, demandando atenção qualificada das equipes de saúde com 

vistas à continuidade, integralidade e efetividade da assistência. As parasitoses 

intestinais seguem com prevalência significativa e, junto com as doenças diarreicas, 



16 

interferem no desenvolvimento adequado da criança (VASCONCELOS; BATISTA, 

2008).  

 Pesquisa demonstra outro perfil de adoecimento na infância e adolescência, com 

maior proporção de casos caracterizados como crônicos. Esses casos requerem cuidados 

multidisciplinares e serviços hospitalares mais complexos, fazendo aumentar a demanda 

por recursos tecnológicos de suporte diagnóstico e de tratamento (GOMES, 2010).  

A Organização Mundial de Saúde define como doença crônica não transmissível 

aquela que contribui para o sofrimento do indivíduo, da família e da sociedade, como, 

por exemplo, as de desordens mentais e neurológicas, bucais, ósseas e articulares, 

genéticas, oculares, auditivas, dentre outras. As doenças crônicas, conforme a 

Organização Pan-Americana de Saúde ocorrem em países de baixa e média renda, em 

um percentual de 80% (BRASIL, 2008). 

Tendo em vista a multiplicidade de sentimentos que permeiam a criança/família 

no processo de hospitalização, os profissionais de enfermagem necessitam criar 

estratégias que proporcionem um cuidado singular e multidimensional. Concebe-se, 

aqui, o cuidado como fenômeno complexo, sistematizado por meio das múltiplas 

relações, interações e associações sistêmicas, com vistas a promover a saúde do ser 

humano, neste caso, da criança hospitalizada/família, de forma integral e articulada com 

tudo que a cerca (GEPESES, 2011). 

 O cuidado multidimensional pode ser caracterizado pela dimensão humana 

enfocado na singularidade e individualidade da criança hospitalizada e, para ser 

realizado como intervenção terapêutica, deve atender às necessidades humanas, com 

vistas à promoção da saúde, à prevenção de doenças, à recuperação e à reabilitação 

(MACHADO; SCRAMIN, 2005).  Assim, o processo de humanização, o qual envolve o 

cuidado singular e multidimensional, não resulta de uma percepção isolada, mas 

constitui uma síntese de muitas percepções, vivências e intervenções pautadas em 

valores e princípios humanos e éticos, portanto, este procede, sobretudo, do encontro 

com a realidade concreta, com quem a constitui, neste caso, a criança 

hospitalizada/família, os profissionais de enfermagem e outros (BACKES; LUNARDI 

FILHO; LUNARDI, 2006).    

Assim, para conceber o cuidado humanizado, além da presença da família, 

ressalta-se a importância de proporcionar à criança hospitalizada a aproximação do 

ambiente hospitalar à sua realidade, possibilitando a construção da brincadeira, a qual se 

torna, também, parte do cuidado de enfermagem ampliado e facilita a interação da 
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criança nesse processo. Nesse contexto, as brinquedotecas hospitalares, obrigatórias nas 

unidades pediátricas, podem ser consideradas possível estratégia de cuidado e aliadas 

dos profissionais de enfermagem e familiares da criança (BRASIL, 2005). Nesse 

ambiente, ela tem a oportunidade de expressar, por meio do brincar, suas angústias, 

aflições e incertezas. Isso pode ainda fortalecer o vínculo entre equipe de enfermagem, 

família e criança, amenizando, assim, consequências traumáticas que a hospitalização 

poderá causar.  

O cuidado de enfermagem à criança hospitalizada abrange, portanto, mais do 

que procedimentos técnicos. Permeia todas as atividades que envolvem o cuidado, isto 

é, vai além das necessidades biológicas e do cumprimento das rotinas. Essa forma de 

cuidado ampliado e interativo entre os profissionais de enfermagem, a família e a 

criança hospitalizada, facilita a adaptação da criança ao hospital, melhora seu estado de 

saúde, diminuindo o trauma da hospitalização, e ameniza os medos e angústias, 

propiciando a continuidade do crescimento e possibilita o restabelecimento físico e 

emocional da criança (LAPA; SOUZA, 2011).  

Nesse contexto, os profissionais de enfermagem, por permanecerem mais tempo 

junto à criança hospitalizada/família, são responsáveis pelo cuidado contínuo, devendo 

possuir uma abordagem criativa, no sentido de apreender a integralidade do processo 

saúde/doença. Essa proximidade implica em uma visão ampliada das necessidades de 

saúde da criança. A família da criança ocupa uma posição fundamental na promoção da 

saúde, logo, torna-se imprescindível que o profissional de enfermagem escute suas 

dúvidas, valorize sua opinião e incentive sua participação em todo o processo de cuidar 

durante a hospitalização (MURAKAMI; CAMPOS, 2011).  

Por este motivo, torna-se relevante, portanto, identificar estratégias de cuidado 

de enfermagem singular e multidimensional que atendam às necessidades da criança e 

da família no processo de hospitalização. Compreende-se que a Enfermagem é a ciência 

e a tecnologia/arte de promover o cuidado de enfermagem ao ser humano, em sua 

singularidade e multidimensionalidade, articulado com os demais profissionais 

comprometidos com o fenômeno saúde (GEPESES, 2011). 

Ao apreender o estudo, nesta perspectiva, acredita-se que a obtenção dos dados e 

suas análises poderão subsidiar o desenvolvimento de novas pesquisas e o planejamento 

do cuidado de enfermagem ampliado junto à criança hospitalizada/família. Com base no 

elevado número de internações pediátricas e nas consequências que pode causar à 

criança, questiona-se: “Que significado os profissionais de enfermagem atribuem ao 
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cuidado de enfermagem à criança/família hospitalizada?” e “Quais são as estratégias 

utilizadas pela equipe de enfermagem para prestar um cuidado singular e 

multidimensional que atenda às necessidades da criança e da família no processo de 

hospitalização?”.  
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2 OBJETIVOS  

 

Compreender o significado de cuidado de enfermagem à criança/família 

hospitalizada e identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional que atendam às necessidades da criança/família no processo de 

hospitalização. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nos capítulos, a seguir, serão tecidos aspectos que elucidam e contextualizam a 

construção do cuidado à criança; o cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; e o 

cuidado de enfermagem à família no processo de hospitalização da criança. 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO A CONSTRUÇÃO DO CUIDADO À CRIANÇA 

 

“o cuidado singular é o conjunto de várias histórias de vida, de vivências, de valores e de princípios 

humanos... na prática a gente consegue ver e inserir as crianças para elas se relacionarem e dividir suas 

histórias de vida através de salas lúdicas, aqui nós temos a Imaginoteca.” (PE2) 

 

A ideia que se tem da infância foi historicamente construída. Por muito tempo, a 

criança foi vista como um adulto em miniatura, desconsiderando as suas peculiaridades, 

ou seja, esta não era vista como um ser em desenvolvimento, com características e 

necessidades próprias, tais como crescimento, desenvolvimento psicomotor, emocional 

e psicológico (ARIÈS, 2006). 

A infância, até por volta do século XII, era desconhecida ou não se tentava 

retratá-la, parecendo não haver lugar para esta fase de vida. No entanto, as crianças 

sempre existiram, desde o primeiro ser humano. A infância, como construção social, 

estabeleceu-se como um conjunto de representações sociais, de crenças, para o qual se 

estruturaram mecanismos de socialização e controle que a instituíram como categoria 

social própria. Dessa forma, o “ser criança” varia entre as sociedades, culturas e 

comunidades. Do mesmo modo, as concepções acerca da infância se modificam 

conforme a história dominante em cada época. Bob Franklin (1995, p.7) afirma que: 

A infância não é uma experiência universal de qualquer duração 

fixa, mas é diferentemente construída, exprimindo as diferenças 

individuais relativas à inserção de gênero, classe, etnia e 

história. Distintas culturas, bem como as histórias individuais, 

constroem diferentes mundos da infância.  

 

Portanto, as crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas. É necessário reconhecer o que é 

específico da infância, como o seu poder de imaginação, de fantasia, de criação e de 

brincadeira. Estas são cidadãs que detêm de direitos e que produzem cultura. Esse modo 
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de ver as crianças ajuda a entendê-las e também a maneira de ver o mundo a partir do 

seu ponto de vista. A infância é mais do que um estágio, é uma categoria da história, 

pois, se existe uma história humana, é porque o adulto teve uma infância (KRAMER, 

2007).  

Assim, torna-se necessário distinguir os conceitos de “infância” e “criança”. A 

primeira se localiza na dinâmica do desenvolvimento social e corresponde a uma 

estrutura social permanente, já a segunda refere-se ao desenvolvimento da criança 

individual, através do qual, eventualmente, chegará à condição de adulto (PILOTTI, 

RIZZINI, 1995).  

A partir do final do século XVIII, o reconhecimento das crianças como atores 

sociais e com direitos legais passou a ser discutido nas sociedades ocidentais. Naquela 

época, os índices de mortalidade infantil eram muito elevados em decorrência das 

doenças que afetavam a Europa, além do grande número de crianças que eram 

abandonadas (MOREL, 1993). 

 Até o século XIX, no Brasil, muitas crianças eram confiadas às escravas, pois, 

na maioria das vezes, as mulheres não eram preparadas para amamentar e cuidar de seus 

filhos. Porém, essa configuração, em virtude de questões religiosas, políticas e sociais, 

passou a valorizar a criança como um ser humano e como cidadã de direitos sociais. 

Outro fator que influenciou o interesse pela preservação das crianças, na época, foi o 

número reduzido de homens em toda a Europa, comprometendo o trabalho e a economia 

das nações. Diante dessas questões, a medicina oficial voltou-se à criança. 

Popularizaram-se os ensinamentos sobre o parto e combateram-se práticas populares, 

consideradas pelo governo como insalubres (ARIÈS, 2006). 

A partir do século XVI, o entendimento do “ser criança” emergiu 

gradativamente, mas foi no século XVII, com o surgimento da escolarização, que se 

propiciou maior envolvimento criança-família-sociedade, visto que a criança deixou de 

aprender sobre a vida diretamente pelo contato com os adultos e os pais começaram a 

dar importância à educação. Isso se desenvolveu de tal forma que, nos séculos XIX e 

XX, os pais passaram a interessar-se pelo estudo de seus filhos e os acompanhavam 

com atenção merecida. Essas transformações levaram a família a se organizar em torno 

da criança e a dar-lhe a importância devida (ARIÈS, 2006). 

A criança é um sujeito social e histórico, que vivencia e se expressa de acordo 

com a sociedade em que está inserida, por isso, muito daquilo que ela socializa é 

característica de sua realidade, na qual, muitas vezes, sua infância é desrespeitada e 
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colocada num lugar de esquecimento, medo e exploração. Assim, o cuidado à criança 

tem o sentido de promover a vida, o potencial vital, o bem-estar na sua individualidade, 

complexidade e integralidade. As crianças são seres em desenvolvimento, apresentam 

necessidades específicas em cada fase, têm diferenças biológicas, emocionais, sociais e 

culturais as quais devem ser valorizadas. 

Muitos são os desafios que a criança precisa enfrentar e um deles é o seu 

reconhecimento como sujeito de direitos. É necessário assegurar à criança condições 

para o seu desenvolvimento, não somente o que as leis regularizam como certo, mas no 

plano concreto e real onde o direito de ser cuidada com singularidade e o direito de 

brincar sejam legitimamente reconhecidos, assim como o seu tempo e o seu espaço 

sejam respeitados e ganhem também sua devida importância.  

 

 

3.2 O CUIDADO DE ENFERMAGEM À CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

“A criança não tem aquele sono como se estivesse em casa, se alimentando direitinho. Ela está dormindo 

e chegamos no quarto para dar uma medicação, fazer algum procedimento, então acaba sendo cansativo 

para a criança.” (P.E.3) 

 

A concepção social da criança, no decorrer da história, aponta diferentes 

posições e valores que foram sendo assumidos em relação a ela e ao processo de 

hospitalização. Sabe-se que a assistência à criança tem passado por transformações 

significativas, no decorrer dos séculos, na forma de organizar o cuidado. Esse processo 

de transformações pode ser percebido até os dias atuais, em que a criança não é mais 

separada de sua família no período de hospitalização. Essas modificações dos conceitos 

sociais estão relacionadas ao valor e significado que a sociedade dá à criança, com o 

modo de produção e com o desenvolvimento da prática médica, pois, anteriormente, as 

necessidades básicas das crianças eram desvalorizadas e, posteriormente, passaram a ser 

valorizadas na sua singularidade, como indivíduo único – sujeito – com necessidades e 

capacidades específicas (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010 a). 

Com o surgimento das instituições hospitalares e, até por volta de 1760, o 

objetivo dos hospitais era isolar do convívio social pobres, moribundos, doentes e 

inválidos, caracterizando um instrumento misto de assistência, exclusão e transformação 

espiritual, regido por religiosos. Com a introdução da tecnologia e cientificidade médica 
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impostas pela Revolução Industrial, o hospital começa a ser visto como espaço 

terapêutico (FOUCAULT, 1978).  

Diante desse contexto hospitalar, o atendimento à criança constituía-se como 

normativo, burocratizante e centralizador, ou seja, levava em consideração apenas o 

enfrentamento da doença. As necessidades emocionais, subjetivas e de relações sociais, 

essenciais para a manutenção do ritmo da vida, eram desconsideradas, logo, 

ocasionavam diversas consequências para a criança e sua família. Em relação à 

assistência de enfermagem à criança hospitalizada, a prática do cuidado não se 

diferenciava dessa lógica.  Até aproximadamente 1930, o afastamento da criança de 

seus familiares tinha a finalidade de prevenir a transmissão de infecção, tendo em vista 

a Era Bacteriológica. Nesse contexto, a mãe e familiares da criança hospitalizada eram 

mantidos afastados da assistência, do envolvimento com os profissionais no cuidado 

prestado a ela. As crianças eram mantidas isoladas umas das outras e restritas à área do 

leito (RIBEIRO, 2006). 

Reconhecendo que a criança é um ser em formação, que necessita de atenção e 

cuidado e que, muitas vezes, está vulnerável à internação hospitalar, faz-se necessário o 

cuidado por profissionais habilitados a promover a sua recuperação de forma 

humanizada. A hospitalização infantil é causadora de diversos sentimentos, ora é vista 

como a possibilidade de cura e retorno à realidade, ora é percebida como ameaça, dor, 

medo e incertezas. Considerando essa realidade, a assistência à saúde da criança 

caminhou da internação hospitalar, que rompia o vínculo afetivo com a família, para o 

modelo de alojamento conjunto, o qual envolve a família no processo de cuidado 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010 b). 

O processo de hospitalização, além de ocasionar rupturas dos vínculos 

familiares, pode acarretar em privação parcial ou total dos cuidados maternos e a 

impossibilidade da mãe ficar junto ao filho por questões sociais. Nesse sentido, Bowlby 

(2006) salienta que, a privação materna é aceita quando a criança não encontra uma 

relação calorosa, íntima e contínua com a sua mãe. A privação parcial tem como 

resultado necessidades exageradas de amor, ansiedade, fortes sentimentos de vingança, 

culpa e depressão, já a privação total pode diminuir a capacidade da criança de 

estabelecer relações com outras pessoas. Essa privação materna pode se refletir em 

diferentes reações de acordo a idade, o comportamento emocional anterior e a condição 

física no momento da internação.  
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Assim, crianças de seis meses a cinco anos de idade, quando separadas da mãe 

no processo de hospitalização, podem apresentar resposta emocional à ansiedade de 

separação, manifestada em três fases: o protesto, através do qual a criança apresenta 

choro contínuo, intensidade dos movimentos físicos, chama pela mãe intensamente; o 

desespero, caracterizado pela diminuição dos movimentos físicos, choro monótono, 

apatia e aparente tranquilidade; e a negação, quando a criança nega a necessidade de 

sua mãe e aceita os cuidados de outras pessoas, porém sem estabelecer vínculo. Já 

crianças de seis a 10 anos podem apresentar ansiedade de separação, porém menos 

intensa (BOWLBY, 2006). 

Durante a infância, a criança apresenta necessidades emocionais e sociais 

básicas para que seu desenvolvimento não seja prejudicado. Precisa de oportunidades 

para realizar suas habilidades motoras, sociais, de linguagem e capacidades 

psicológicas. Durante a hospitalização, porém, essas habilidades podem ser 

prejudicadas, devido à mudança brusca da rotina e de seus hábitos, mas a presença 

permanente de um acompanhante, de um ambiente com estimulação adequada, 

oportunidades de explorar e brincar, informações e explicações sobre o hospital, 

tratamento, procedimentos, rotina, facilitam a adaptação, reconfiguração e aceitação 

deste processo (MEDEIROS; MOTTA, 2008).  

Diante disso, os profissionais de enfermagem passam a ter a presença da família 

como um agente ativo do cuidado à criança. Apesar dos indicativos da importância e 

necessidade da permanência de um acompanhante para a criança, no período da 

hospitalização, somente em 1990, no Brasil, esse aspecto ganha caráter legal, garantindo 

o direito da criança e do adolescente com a promulgação da Lei n. 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 

1990), assegurando à criança a presença dos pais durante a hospitalização e garantindo-

se, assim, a universalização dos direitos da população de usufruir do sistema de 

alojamento conjunto pediátrico.  

Apesar das mudanças ocorridas no decorrer dos anos, deve ser avaliado o 

impacto que a internação pediátrica ocasiona na vida da criança e seus familiares. A 

experiência da hospitalização na infância é considerada, muitas vezes, uma situação 

traumática, que pode desencadear sentimentos como angústia, ansiedade, medo, entre 

outros, pois a criança passa a vivenciar uma situação desconhecida ou ameaçadora. 

Além disso, pode provocar alterações no desenvolvimento desta e comprometer seu 
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processo de interação com as pessoas e o meio em geral (CASTRO; ANDRADE; LUIZ 

et al. 2010).  

No processo de hospitalização, a criança enfrenta alguns desafios, como lidar 

com a separação; adaptar-se a um novo ambiente; ajustar-se à equipe de enfermagem; 

associar-se a outras crianças hospitalizadas; em algumas situações, passar pelos efeitos 

indesejáveis da terapia intensiva, cirurgia e/ou anestesia, dentre outros. Dessa forma, o 

modo como a criança percebe a hospitalização e a sua própria doença está relacionado 

ao processo de reestabelecimento da sua saúde e resultará em sentimentos que devem 

ser considerados durante o cuidado de enfermagem. A criança poderá ter uma percepção 

errônea ou distorcida sobre os procedimentos hospitalares, que podem acarretar em uma 

série de comprometimentos biopsicossociais para ela (LAPA; SOUZA, 2011).   

Por fim, é importante que se considere a criança como alguém exposto a 

adaptações, conflitos, incertezas e instabilidade. Nesse contexto, é necessário rever os 

modos de atenção à criança e buscar novas formas para minimizar os danos emocionais, 

físicos e sociais relacionados à hospitalização infantil, além de intervir para a 

construção coletiva que estabeleça mudanças de cultura no atendimento hospitalar. 

 

 

3.3 CUIDADO DE ENFERMAGEM À FAMÍLIA NO PROCESSO DE 

HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA 

 

“A família implica no processo de hospitalização, é um momento que não podemos separar a criança do 

contexto familiar.” (P.E.1) 

 

A hospitalização infantil pode alterar o cotidiano da criança e da família, em 

maior ou menor grau. Por isso, a experiência é muitas vezes considerada uma situação 

delicada, a qual pode gerar sofrimento a ambas, porém, esse sofrimento é considerado 

uma resposta social da situação vivenciada (VASQUES; BOUSSO; MENDES, 2011).  

A experiência da hospitalização pode ser influenciada por alguns fatores 

socioeconômicos, culturais e ambientais que, por vezes, podem favorecer ou dificultar a 

adaptação a esta condição, porém, cada criança/família reage de uma forma a esta 

experiência. Frequentemente, a família é submetida à desorganização das rotinas 

domésticas e ao sofrimento, em decorrência da restrição dos laços familiares, e isso 

acontece pelas condições de doença da criança ou pelas regras impostas pelo hospital 
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(MENEZES, 2010). Portanto, a equipe de enfermagem deve estar sensível ao cuidado 

singular e multidimensional, para atender às necessidades não somente da criança, mas 

da família que compartilha deste cuidado. 

A presença do familiar, no processo de cuidado à criança, fortalece a confiança, 

diminui angústias e possibilita liberdade para expressar sentimentos e sensações 

ocasionadas pela internação. Torna-se necessário, então, que a equipe ofereça à família 

uma ambiência acolhedora para a construção do vínculo (HONÓRIO; SANTOS, 2010). 

A criança necessita do outro para acreditar que é amada e para sentir-se segura no novo 

ambiente. Assim, tanto a família quanto a equipe de enfermagem precisam exercer um 

cuidado singular à criança, valorizando seu mundo, sua faixa etária e o motivo que a 

levou à hospitalização (MEDEIROS; MOTTA, 2008). 

O cuidado de enfermagem à família tem a finalidade de promover a saúde e o 

bem-estar desta, na medida em que se restaura a sua dignidade. A definição de família é 

dada pelos seus próprios membros e as ações não se restringem ao corpo biológico, 

tendo em vista que o apoio emocional, social e de desenvolvimento são, então, 

componentes do cuidado à saúde. O cuidado centrado na família não elimina a 

competência individual de cada membro em relação à tomada de decisão sobre a sua 

própria saúde (PINTO; RIBEIRO; PETTENGILL et al., 2010).  

Na enfermagem pediátrica, o cuidado centrado na família é uma filosofia que, 

além de cuidar da criança, também reconhece a sua família como unidade de cuidado. 

Dessa forma, ocorreram avanços na Enfermagem Pediátrica ao se incluir a família como 

unidade do cuidado. Logo, o cuidado centrado na família foi definido como a maneira 

de cuidar da criança e sua família assegurando que haja um planejamento em torno 

desta unidade, na qual todos os membros sejam reconhecidos como foco do cuidado e 

não somente a criança (PINTO; RIBEIRO; PETTENGILL et al., 2010).  

Existem pressupostos a respeito da abordagem centrada na família, nos quais a 

literatura descreve suas vantagens: o envolvimento da criança e da família nas questões 

de saúde, aprendizagem continuada, a partir das expectativas da família, relacionamento 

mais democrático e divisão das responsabilidades entre profissionais e família, maior 

compromisso da família, ampliação da assistência intra-hospitalar para a comunidade e 

maior probabilidade de diminuir a necessidade de cuidados institucionais. No entanto, 

tais vantagens até o momento, frequentemente, não se traduzem na prática da 

enfermagem pediátrica (GOMES, PINTANEL, STRASBURG et al., 2010).  
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As políticas públicas brasileiras que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 

têm dado enfoque à família como parte do cenário de cuidado à criança, preconizando 

que os serviços de saúde ofereçam uma escuta qualificada por profissionais 

comprometidos com o cuidado humanizado, dando ênfase ao acesso universal, ao 

acolhimento, à assistência integral e resolutiva, à equidade, à atuação em equipe e à 

participação da família (BRASIL, 2004). 

A comunicação e o vínculo entre a equipe de enfermagem, a família e a criança 

hospitalizada são instrumentos importantes para o fortalecimento das relações humanas 

na unidade pediátrica, ajudando a criança e família na compreensão do processo de 

hospitalização (ANDRAUS; MUNARI; FARIA et al., 2007). Observa-se que a 

participação da família possibilita à criança condições emocionais satisfatórias, 

diminuindo o tempo de internação da criança, melhorando a eficiência do serviço de 

saúde e favorecendo o vínculo equipe de enfermagem-criança hospitalizada-família. 

Isso acaba beneficiando a capacitação da família para a realização dos cuidados básicos, 

reduzindo a ansiedade e a angústia geradas pelo processo de hospitalização (MOLINA; 

MARCON, 2009).  

Preconiza-se, nessa direção, que a família necessita também ser o foco da 

assistência da equipe de enfermagem, pois ela tem necessidade de cuidados, 

principalmente do ponto de vista emocional, durante a hospitalização, ao passo que 

vivencia o sofrimento da criança. Nesse sentido, cabe aos profissionais envolvidos na 

assistência à criança hospitalizada tentar compreender, nos diversos contextos, a 

vivência da família, buscando intervir para auxiliá-la a lidar com as necessidades que 

surgem a partir da internação (CAMPOS, 2011). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 No decorrer deste capítulo, serão descritos os passos metodológicos adotados 

para a obtenção dos dados, os sujeitos da pesquisa, a técnica utilizada para captação dos 

achados e os procedimentos analíticos a serem seguidos para o alcance da proposta 

deste trabalho, bem como os aspectos éticos da pesquisa. 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritivo. A pesquisa 

qualitativa “não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da 

pesquisa; a intenção é a compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre temas 

investigados” (MORAES, GALIAZZI 2011, p. 11). O caráter exploratório busca 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a desenvolver, esclarecer, 

modificar conceitos e ideias para estudos posteriores, para torná-lo mais explícito. Já o 

caráter descritivo tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinadas populações ou fenômenos (DESLAURIERS; KÉISIT, 2008). 

 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em unidades de internação pediátrica de dois hospitais do 

Estado do Rio Grande do Sul, a saber: Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 

– HU/FURG, situado na cidade de Rio Grande/RS, e o Hospital Casa de Saúde, 

localizado na cidade de Santa Maria/RS.  

O primeiro, vinculado à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande, tem 

por finalidade servir à implementação das políticas públicas do SUS – Sistema Único de 

Saúde – bem como promover e incentivar o desenvolvimento de programas de ensino, 

pesquisa e extensão na área da saúde, objetivando a integração do ensino com a 

assistência. Foi criado através de Portaria Federal, em 1976, e inicialmente instalado na 

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. O atual prédio, que iniciou apenas 
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com o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e a Unidade de Clínica Médica, hoje conta 

com o Centro Cirúrgico, UTI Geral, Clínica Cirúrgica, Maternidade, Clínica Obstétrica, 

Pediatria, UTI Neonatal, Hospital-Dia – AIDS e Hospital-Dia – Doenças Crônicas, 

entre outros. 

Atualmente, contém 205 leitos que atendem 100% ao SUS e disponibiliza 

internações, consultas nas mais diversas especialidades médicas, exames de laboratório 

e imaginologia, além de oportunizar a assistência integral por meio dos serviços 

complementares prestados por Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Psicólogos, 

Fonoaudióloga, Nutricionistas e Educadores Físicos.  

 A Unidade de Pediatria do HU/FURG conta com vinte e cinco leitos, todos 

conveniados pelo SUS. As principais causas de internações hospitalares pediátricas são 

as infecções respiratórias e as gastroenterites. A média de dias de internação é de cinco 

a sete dias. A equipe de enfermagem que atua na unidade é composta por seis 

enfermeiras e 16 técnicas/auxiliares de enfermagem. 

A segunda instituição, Hospital Casa de Saúde de Santa Maria, é uma entidade 

filantrópica que também presta serviços pelo SUS. Esta passou por grandes dificuldades 

financeiras e de gestão ao longo de sua história, inclusive com a cessação dos serviços 

hospitalares em determinada época. Atualmente, com 81 anos de história, ainda passa 

por diversas carências estruturais, as quais gradativamente vêm sendo reformuladas. O 

hospital possui 121 leitos e 320 funcionários. A unidade pediátrica conta com 18 leitos, 

todos credenciados pelo SUS. Em anexo à pediatria, existe a brinquedoteca hospitalar, 

totalmente reformada, com o propósito de promover um ambiente acolhedor e 

terapêutico para o cuidado à criança hospitalizada. A média de internação é de cinco a 

sete dias. A equipe de enfermagem é composta por uma enfermeira e nove técnicas de 

enfermagem, e conta com a supervisão de enfermagem nos turnos da tarde e noite. 

A justificativa pela escolha dos dois hospitais é pelo fato de estarem em cidades 

diferentes e ambos terem os seus leitos conveniados pelo SUS, portanto, evidenciando 

duas realidades distintas, o que potencializou o estudo. Ressalta-se também que, o 

segundo hospital é vinculado com a instituição de origem da pesquisadora e esta 

cumpriu seus estágios finais na unidade pediátrica do referido hospital. 
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4.3 PARTICIPANTES 

 

 O estudo foi realizado com as equipes de enfermagem que atuavam nas unidades 

pediátricas dos hospitais anteriormente descritos.  

A equipe de enfermagem pediátrica do HU-FURG conta com quatro 

técnicas/auxiliares de enfermagem e duas enfermeiras por turno, sendo essas 

concursadas. Já a equipe do Hospital Casa de Saúde conta com uma enfermeira e duas 

técnicas de enfermagem no período da manhã. Já, nos turnos da tarde e noite compõem 

a equipe de enfermagem, a supervisão de enfermagem e duas técnicas de enfermagem 

por turno, sendo essas contratadas. Em média, o tempo de atuação das profissionais 

varia de um a vinte anos no setor, com idade entre 25 a 56 anos de idade. 

Os critérios de inclusão foram: ser profissional de enfermagem (Enfermeiro, 

Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem) e atuar no setor de pediatria. 

Foram excluídos os profissionais que estavam em afastamento ou férias no período da 

coleta dos dados.  

 

 

4.4 COLETA DE DADOS  

 

Os dados foram coletados com base na técnica de Grupo Focal (GF), no mês de 

setembro de 2013. O GF é uma formação em grupo, que tem por objetivo discutir e 

dialogar após receber estímulos para o debate acerca de um tema particular e comum a 

todos os participantes, vivenciado e compartilhado através de experiências. A interação 

grupal é uma das características dessa técnica de coleta de dados, uma vez que exprime 

ideias coletivas e serve como elemento para a construção de estratégias no coletivo 

(POPE; MAYS, 2009). 

A elaboração do GF contou com a participação da coordenadora (a pesquisadora 

responsável pela pesquisa), a qual tem o papel de direcionar e facilitar os debates. Cabe 

à coordenadora ter habilidade e clareza para elaborar o guia dos assuntos abordados, 

favorecendo a discussão e a condução do trabalho ao encontro dos objetivos da pesquisa 

(DALL’AGNOL; TRENCH, 1999). 

Os encontros foram realizados nas unidades pediátricas do HU/FURG e do 

Hospital Casa de Saúde de Santa Maria-RS, em uma sala confortável e silenciosa, que 

permitiu aos sujeitos sentirem-se em um ambiente agradável. As cadeiras ficaram 
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dispostas em círculo, o que contribuiu para a participação e interação dos sujeitos, 

permitindo interação face a face.  

O número de participantes do GF pode variar de seis a 15 pessoas, como é 

geralmente recomendável. No entanto, tradicionalmente, participam de oito a 10 mas 

também há uma tendência de se realizar GF constituído de cinco a sete pessoas 

(DEBUS, 1997; DALL’AGNOL; TRENCH, 1999). Neste estudo, os participantes 

totalizaram 13 profissionais de enfermagem que atuavam em unidades pediátricas dos 

hospitais mencionados, três enfermeiras, oito técnicas de enfermagem e duas auxiliares 

de enfermagem. 

Os Grupos Focais (GFs) tiveram, em todos os encontros, momentos de 

sensibilização, de leitura, de reflexão e discussão conjunta e fechamentos. Cada 

encontro foi norteado por um tema específico. No primeiro encontro com a equipe de 

enfermagem do hospital Casa de Saúde, foram apresentados os seguintes 

questionamentos: “O que significa cuidado de enfermagem à criança para você?”; 

“Como você percebe a hospitalização da criança/família?”; e “O que você entende por 

cuidado singular e multidimensional à criança hospitalizada?”. No segundo encontro, 

foram dialogadas com a equipe de enfermagem do hospital Casa de Saúde as 

potencialidades e fragilidades no processo de cuidado durante a hospitalização infantil, 

tendo como questionamento: “Que cuidados de enfermagem singulares e 

multidimensionais para a criança e a família você considera importantes processo de 

hospitalização?”.  No terceiro, que também foi realizado com a equipe de enfermagem 

do hospital Casa de Saúde, a questão norteadora foi: “Que estratégias você utiliza para 

ampliar o cuidado que realiza?”. Objetivou-se, com isso, discutir oportunidades, 

desafios, bem como as estratégias que possibilitam um processo de hospitalização mais 

humanizado. Por fim, o quarto e quinto encontros foram realizados com a equipe de 

enfermagem do HU. Nestes, foram discutidos o significado do cuidado de enfermagem 

à criança hospitalizada, as potencialidades e fragilidades no processo de cuidado à 

criança/família, bem como as estratégias utilizadas pelos profissionais capazes de 

ampliar o cuidado de enfermagem singular e multidimensional. O tempo estipulado para 

cada encontro foi de, no máximo, uma hora e trinta minutos.  

Os encontros dos GFs foram agendados previamente, conforme a 

disponibilidade dos participantes. Inicialmente, foi apresentado o objetivo da pesquisa, 

de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A), 

destacando-se a total liberdade do sujeito de desistir da participação no estudo em 
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qualquer momento. As falas e discussões dos Grupos Focais (GFs) foram gravadas em 

áudio para garantir a fidedignidade dos dados. Salienta-se que, os arquivos contendo as 

gravações serão mantidos em local seguro durante cinco anos. 

 

 

4.5 CONSTITUIÇÃO DOS ENCONTROS COM OS GRUPOS FOCAIS 

 

Foram realizados cinco encontros com os GFs, sendo dois encontros com a 

equipe de enfermagem da unidade pediátrica do HU/FURG e três com a equipe de 

enfermagem da unidade pediátrica do Hospital Casa de Saúde de Santa Maria-RS. A 

partir da experiência dos GFs no Hospital Casa de Saúde de Santa Maria-RS, a 

pesquisadora considerou suficiente realizar dois encontros no HU/RG, pois 

contemplaram os objetivos da pesquisa. 

Cada encontro do GF foi norteado por temas específicos, momentos de 

sensibilização, de leitura (textos selecionados), de reflexão e discussão conjunta e de 

fechamentos/acordos, conforme já mencionado anteriormente. 

O primeiro encontro realizado com a equipe de enfermagem do Hospital Casa 

de Saúde teve como objetivos aprofundar o significado do cuidado de enfermagem à 

criança hospitalizada, a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a 

hospitalização da criança e o entendimento do cuidado singular e multidimensional à 

criança hospitalizada. Para tanto, realizou-se a abertura do encontro desejando boas-

vindas aos participantes, apresentação da pesquisadora principal, dos participantes do 

estudo, bem como a apresentação dos objetivos do estudo, da coleta de dados (Grupo 

Focal), ressaltando a figura da coordenadora e esclarecimento de questões éticas, 

conforme a Resolução 466/12, além da entrega e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

Dessa forma, o primeiro encontro foi composto por quatro momentos principais. 

No primeiro, se deu a reflexão dos profissionais acerca do significado de cuidado de 

enfermagem à criança, sendo proposto que os participantes desenhassem ou 

escrevessem o que surgia na mente quando pensavam em cuidado de enfermagem à 

criança. O segundo momento estava relacionado à percepção dos profissionais acerca da 

hospitalização da criança. Foi solicitado que dividissem uma folha A4 em duas partes, 

em uma delas, desenhassem ou escrevessem como percebiam a hospitalização da 

criança e, na outra parte, como percebiam o colega no processo de cuidado à criança 
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hospitalizada. A problematização acerca do cuidado singular e multidimensional à 

criança hospitalizada foi transferida para o próximo encontro após consenso do GF. Os 

registros foram realizados de forma escrita e através de desenho, em seguida, recolhidos 

ao final do encontro pela coordenadora. Individualmente, cada participante falou acerca 

do entendimento sobre o significado e percepção de cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada, explicando seus desenhos e colocações, sempre havendo uma discussão 

do grande grupo. Ao final do encontro, realizou-se uma síntese, esta foi escrita por 

todos os participantes, a qual foi recolhida pela coordenadora. Por fim, realizaram-se 

também acertos e combinações finais para o próximo encontro. 

O segundo encontro realizado com a equipe de enfermagem do Hospital Casa 

de Saúde teve como objetivos: apresentar a síntese do encontro anterior, dar 

continuidade ao tópico que havia sido transferido para o encontro em questão e dialogar 

sobre potencialidades e fragilidades no processo de cuidado durante a hospitalização da 

criança. Este encontro foi composto por três momentos de sensibilização. O primeiro 

momento teve o propósito de retomar o encontro anterior e trazer à tona conhecimentos 

sobre o cuidado de enfermagem singular e multidimensional que a criança e a família 

necessitam no processo de hospitalização. Foi solicitado que os participantes do estudo 

desenhassem ou escrevessem cuidados de enfermagem singulares e multidimensionais à 

criança que percebiam importantes na recuperação desta. O segundo momento estava 

relacionado às potencialidades e fragilidades no processo de cuidado à criança 

hospitalizada. Foi distribuído aos participantes um esquema para que estes elencassem 

as potencialidades e fragilidades no processo de cuidado à criança.  

O terceiro momento relacionava-se às potencialidades ou forças que maximizam 

estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à criança 

hospitalizada, sendo assim, solicitou-se que, a partir de suas experiências profissionais 

inovadoras e transformadoras, descrevessem como realizavam seu cuidado para 

alcançar as necessidades da criança hospitalizada. Neste mesmo momento, solicitou-se 

também que criassem um esquema ampliado, apontando as fragilidades ou fraquezas 

que interferiam no seu cuidado singular e multidimensional à criança. Ao final do 

encontro, realizou-se uma síntese com as palavras mais significavas do encontro 

elencadas pelos participantes. 

O terceiro realizado com a equipe de enfermagem do Hospital Casa de Saúde 

teve como objetivo dialogar e aprofundar acerca das estratégias utilizadas pelos 

profissionais para ampliar o cuidado de enfermagem singular e multidimensional, com o 
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objetivo de atender às necessidades da criança hospitalizada. Esse encontro deu-se a 

partir de três momentos de sensibilização. Inicialmente, foi proposto que os 

participantes ilustrassem suas principais estratégias de cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional utilizadas no seu fazer profissional. No segundo momento, foram 

discutidos as oportunidades e desafios que possibilitam o processo de recuperação da 

criança hospitalizada. Solicitou-se que, em uma folha A4, os participantes descrevessem 

os desafios para a ampliação do cuidado à criança hospitalizada. Por fim, foi realizada a 

síntese do encontro, apontando estratégias de reflexão e ação que integrem tanto as 

potencialidades e fragilidades, quanto as oportunidades e os desafios, em um 

processo dinâmico e circular.  

Para encerar os encontros, a pedido dos participantes, foi agendado o último 

encontro para debater a respeito do GF, sendo assim, a pesquisadora principal realizou 

uma dinâmica utilizando bombons recheados com frutas, através da qual cada 

participante escolhia um deles e presenteava uma de suas colegas, com o propósito de 

expressar a sua forma de cuidado singular ou até mesmo com a intenção de resgatar 

afinidades. Cada participante fez um comentário acerca do desenvolvimento do grupo 

focal, o qual foi percebido como um encontro democrático, coletivo, produtivo, 

descontraído e necessário, que permitiu aos participantes (re)pensarem sobre o cuidado 

de enfermagem à criança hospitalizada.  

O quarto e quinto encontros ocorreram no Hospital Universitário Dr. Miguel 

Riet Corrêa Jr. – HU/FURG, mais precisamente, com as equipe de enfermagem dos 

turnos da manhã e da noite. Realizou-se a abertura do encontro desejando boas-vindas 

aos participantes, apresentação da pesquisadora principal, dos participantes do estudo, 

bem como a apresentação dos objetivos do estudo, da coleta de dados (Grupo Focal), 

ressaltando a figura da coordenadora e o esclarecimento de questões éticas, conforme a 

Resolução 466/12, além da entrega e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Foi discutido, através de diálogo e dinâmicas (desenhos), o significado do 

cuidado de enfermagem à criança hospitalizada e discutidos as potencialidades, 

fragilidades, oportunidades e desafios no processo de cuidado durante a hospitalização 

da criança, como também ocorreu o aprofundamento das estratégias utilizadas pelos 

profissionais para ampliar o cuidado de enfermagem singular e multidimensional, com o 

objetivo de atender às necessidades da criança hospitalizada. 
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Tabela 1- Roteiro para implementação dos encontros com o Grupo Focal. 

 

1º ENCONTRO Objetivos Estruturação 

Data: 17-09-2013 

Horário: 13h-14h15min. 

Materiais utilizados no 

encontro: folha A4, lápis de 

cor, giz de cera e canetas 

esferográficas. 

Local: sala de enfermagem 

da unidade pediátrica do 

Hospital Casa de Saúde de 

Santa Maria-RS. 

Participantes: uma 

enfermeira e seis técnicas de 

enfermagem. 

 

 Discutir sobre o significado de 

cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada; 

 Refletir e discutir acerca da 

percepção dos profissionais sobre a 

hospitalização da criança. 

 

 

 

 Abertura do encontro com boas-vindas aos 

participantes do estudo e agradecimentos pela 

participação no estudo; 

 Apresentação da pesquisadora principal e 

dos participantes do estudo; 

 Apresentação dos objetivos do estudo, 

técnica de coleta de dados (Grupo Focal), ressaltando 

a figura da pesquisadora principal e esclarecimento 

das questões éticas, conforme Resolução 466/12; 

entrega e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; 

 Oferecimento de Coffee Break no decorrer 

do encontro; 

 Solicitação de registro em folha do que os 

sujeitos do estudo entendem por cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada, através de 

escrita, desenho ou de qualquer outro tipo de 

representação considerada pertinente; Discussão sobre 

a percepção dos profissionais do cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada; 

Realização da síntese do encontro e encerramento, 

acertos e combinações finais para o próximo 

encontro. 

2º ENCONTRO  Objetivos Estruturação 

Data: 18-9-2013 

Horário: 12h50min. – 

13h30min. 

Materiais utilizados no 

encontro: folha A4, lápis de 

cor, giz de cera e canetas 

esferográficas. 

Local: sala de enfermagem 

da unidade pediátrica do 

Hospital Casa de Saúde de 

Santa Maria-RS. 

Participantes: uma 

 Refletir e dialogar acerca do 

cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança hospitalizada; 

 Discutir sobre as potencialidades e 

fragilidades no processo de hospitalização da 

criança; 

 Discutir sobre as potencialidades 

que maximizem estratégias de cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à 

criança hospitalizada; 

 Discutir sobre fragilidades e 

fraquezas que minimizam a capacidade de 

 Abertura do encontro com boas-vindas aos 

participantes; 

 Oferecimento de Coffee Break no decorrer 

do encontro; 

 Solicitação de registro em folha A4 do que 

os sujeitos do estudo percebem como cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional influente na 

recuperação da criança hospitalizada; 

 Solicitação para descreverem em um 

esquema distribuído potencialidades e fragilidades no 

processo de hospitalização da criança; 

 Solicitação de síntese de um esquema 
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enfermeira e seis técnicas de 

enfermagem. 

 

realizar um cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional à criança hospitalizada. 

 

ampliado com as fragilidades e fraquezas que 

interferem no processo de cuidado de enfermagem 

singular e multidimensional à criança hospitalizada; 

 Realização da síntese do encontro e 

encerramento, acertos e combinações finais para o 

próximo encontro. 

 

 

 

 

3º ENCONTRO Objetivos Estruturação 

Data: 19-09-2013 

Horário: 12h30min. 

Materiais utilizados no 

encontro: folha A4, lápis de 

cor, giz de cera e canetas 

esferográficas. 

Local: sala de enfermagem 

da unidade pediátrica do 

Hospital Casa de Saúde de 

Santa Maria. 

Participantes: uma 

enfermeira e seis técnicas de 

enfermagem. 

 

 Discutir sobre as estratégias 

utilizadas para ampliar o cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional 

que possibilitam a recuperação da criança 

hospitalizada; 

 Refletir sobre as oportunidades e 

desafios no cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional à criança hospitalizada. 

 Abertura do encontro com boas-vindas aos 

participantes; 

 Oferecimento de Coffee Break no decorrer 

do encontro; 

 Solicitação de registro em folha A4 do que 

os sujeitos do estudo percebem como cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional influente na 

recuperação da criança hospitalizada; 

 Realização da síntese do encontro e 

encerramento; Agradecimento aos sujeitos do estudo 

pela disponibilidade e participação na pesquisa, 

Conclusão das atividades; 

 Marcado um último encontro para uma 

confraternização com as participantes do estudo. 

 4º ENCONTRO  Objetivos Estruturação 

Data: 23-09-2013 

Horário: 10h – 11h. 

Materiais utilizados no 

encontro: folha A4, lápis de 

cor, giz de cera e canetas 

esferográficas. 

Local: Sala de enfermagem 

da unidade pediátrica do 

Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr. – 

HU/FURG. 

Participantes: duas 

enfermeiras, duas técnicas de 

 Discutir sobre o significado do 

cuidado à criança hospitalizada; 

 Dialogar e discutir sobre cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à 

criança; 

 Apontar estratégias de cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à 

criança hospitalizada. 

 

 

 Abertura do encontro com boas-vindas aos 

participantes do estudo e agradecimentos pela 

participação no estudo; 

 Apresentação da pesquisadora principal e 

dos participantes do estudo; 

 Apresentação dos objetivos do estudo, 

técnica de coleta de dados (Grupo Focal) ressaltando 

a figura da pesquisadora principal e esclarecimento 

das questões éticas, conforme Resolução 466/12; 

entrega e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; 

 Solicitação de registro em folha do que os 

sujeitos do estudo entendem por cuidado de 
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enfermagem e duas 

Auxiliares de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfermagem à criança hospitalizada, através de 

escrita, desenho ou de qualquer outro tipo de 

representação considerada pertinente; Discussão sobre 

a percepção dos profissionais de cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada; 

 Realização da síntese do encontro e 

encerramento com leitura de uma mensagem 

motivacional aos integrantes do encontro. 

5º Encontro Objetivos  Estruturação 

Data: 26-09-2013 

Horário: 20h30min. – 

21h30min. 

Materiais utilizados no 

encontro: folha A4, lápis de 

cor, giz de cera e canetas 

esferográficas. 

Local: Sala de enfermagem 

da unidade pediátrica do 

Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr. – 

HU/FURG. 

Participantes: duas 

enfermeiras, duas técnicas de 

enfermagem e duas 

Auxiliares de enfermagem. 

 

 Discutir sobre o significado do 

cuidado à criança hospitalizada; 

 Dialogar e discutir sobre cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à 

criança; 

 Apontar estratégias de cuidado de 

enfermagem singular e multidimensional à 

criança hospitalizada. 

 

 Abertura do encontro com boas-vindas aos 

participantes do estudo e agradecimentos pela 

participação no estudo; 

 Apresentação da pesquisadora principal e 

dos participantes do estudo e objetivos do estudo,  

técnica de coleta de dados (Grupo Focal), ressaltando 

a figura da pesquisadora principal e esclarecimento 

das questões éticas, conforme Resolução 466/12;  

entrega e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido; 

 Solicitação de registro em folha do que os 

sujeitos do estudo entendem por cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada, através de 

escrita, desenho ou de qualquer outro tipo de 

representação considerada pertinente; Discussão sobre 

a percepção dos profissionais de cuidado de 

enfermagem à criança hospitalizada; 

 Realização da síntese do encontro e 

encerramento com leitura de uma mensagem 

motivacional aos integrantes do encontro. 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados simultaneamente à coleta, pois a técnica de análise 

utilizada não consente esses processos de forma pontual e/ou sequencial. Dessa forma, a 

análise dos dados ocorreu, a priori, no momento da coleta, juntamente com os sujeitos 
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do estudo, como sugere a Análise Focal Estratégica (AFE), técnica específica para 

análise de dados do GF, com ênfase na inserção do participante como sujeito ativo no 

processo da pesquisa (BACKES; COLOMÉ; ERDMANN; et al., 2011).  

Posteriormente, as sínteses dos encontros foram retomadas pela pesquisadora, a 

qual realizou uma análise com base em artigos científicos abordando o cuidado à 

criança hospitalizada, com o objetivo de aprofundar as discussões. A partir do momento 

em que a pesquisadora e os participantes ampliaram a discussão grupal, os encontros 

subsequentes tiveram como base os seguintes passos descritos por Backes; Colomé; 

Erdmann; et al. (2011): 1 – Análise Focal Estratégica das potencialidades e 

fragilidades internas, 2 – Análise Focal Estratégica do cenário externo. 

A Análise Focal Estratégica do ambiente interno foi realizada em um 

encontro com cada grupo (Equipe de Enfermagem), esta remeteu às potencialidades ou 

forças que maximizam as estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização e às  

potencialidades ou forças que auxiliaram as profissionais de enfermagem no processo 

de cuidado à criança hospitalizada, tais como experiências agregadoras, inovadoras e 

transformadoras vivenciadas pelas profissionais. As fragilidades ou fraquezas podem ser 

consideradas aspectos que fragilizam ou minimizam a capacidade interativa e 

associativa de alcançar um cuidado singular e multidimensional à criança e à família no 

processo de hospitalização 

A Análise Focal Estratégica do Cenário Externo teve a finalidade de refletir 

sobre as oportunidades geradas pelo cuidado singular e multidimensional à criança e à 

família no processo de hospitalização, assim como as oportunidades geradas na 

convivência das equipes de enfermagem com o processo de hospitalização da criança. 

Os desafios ou ameaças foram relacionados às perturbações ou irritações e alinhamentos 

consoantes às múltiplas interferências sociais do cuidado singular e multidimensional à 

criança e a família no processo de hospitalização. As gravações do GF foram transcritas 

na íntegra pela pesquisadora. 

Tanto na coleta de dados pela técnica do GF quanto na AFE, os participantes da 

pesquisa foram autores e atores de proposições estratégicas, representando, portanto, um 

processo circular, dinâmico e gradual. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

 Para que os critérios éticos fossem todos contemplados, foi encaminhado um 

termo de autorização para a realização da pesquisa à coordenação de Enfermagem e à 

direção do Hospital Casa de Saúde e do HU/FURG (APÊNDICE B e C). 

Posteriormente, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da 

Saúde (CEPAS) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com a finalidade de 

atender às exigências da Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa/Ministério da Saúde (CONEP/MS) sobre Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (BRASIL, 2012), obtendo aprovação sob o número 147/2013. 

Os participantes da pesquisa tiveram a liberdade de participar ou não desta, sem 

serem penalizados por isso; a garantia de terem suas dúvidas esclarecidas antes, durante 

e após o desenvolvimento deste estudo; a segurança de ter privacidade individual, sigilo 

e anonimato quanto aos dados coletados, assegurando que os dados serão usados 

exclusivamente para a concretização desta pesquisa; a garantia de retorno dos resultados 

obtidos em todas as etapas do estudo, assegurando condições de acompanhar esses 

processos; e também a garantia de que foram sustentados os preceitos éticos e legais, 

conforme a Resolução 466/12 da CONEP/MS (Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa/Ministério da Saúde) sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

As realizações dos grupos focais não representaram nenhum risco às dimensões 

física, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual, em qualquer fase de 

desenvolvimento da pesquisa.  

Foi explicado aos participantes que, após as reuniões do GF, os depoimentos 

seriam transcritos de forma literal, de maneira a proteger a fidedignidade dos dados. 

Logo após, as transcrições foram entregue aos sujeitos participantes, a fim de que estes  

as avaliassem e as validassem. Os dados foram organizados, analisados e serão 

divulgados e publicados, sendo a sua identidade preservada em todas as etapas. Enfim, 

foi realizada uma correção gramatical nas falas, retirando algumas expressões e gírias 

emitidas não relevantes para o estudo, mantendo o sentido das falas. Para garantir a 

preservação das identidades e o anonimato dos participantes, os sujeitos foram 

identificados por um código alfanumérico: “PE” (profissional de enfermagem), seguido 

de um número em ordem crescente. Por exemplo: “PE1”, “PE2” e assim 

sucessivamente, até chegar ao número final de sujeitos. 
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O GF somente realizou-se após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, juntamente com os sujeitos, e sua anuência pela assinatura destes, 

tendo em vista ressaltar o objetivo, metodologia e o seu anonimato. O TCLE foi 

apresentado em duas vias, ficando uma de posse do participante deste estudo e a outra 

arquivada pela pesquisadora principal, juntamente com os demais dados, os quais 

permanecerão sob sua guarda no período de cinco anos e, após esse prazo, serão 

destruídos.  

 Todos os princípios da Resolução 466/12 foram descritos no TCLE. Ressalta-se 

que, além desses aspectos, durante todo o processo de pesquisa se observaram os 

princípios bioéticos fundamentais do respeito à pessoa, a saber: da autonomia, da 

beneficência, da não maleficência e da justiça. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Neste tópico, serão apresentados os principais resultados desta pesquisa. Para 

melhor ilustrar os achados e otimizar sua divulgação, estes foram elaborados na forma 

de artigos científicos. 

 Dessa forma, após a argumentação e contribuições realizadas pelos membros da 

banca da defesa da dissertação, os artigos foram encaminhados para publicação. 

 Os artigos que compõem os resultados e discussão são apresentados a seguir:  

 

Tabela 2- Lista de artigos científicos originados a partir dos resultados do estudo 

 

ARTIGO 1 O cuidado à criança/família no processo de hospitalização na perspectiva 

de equipes de enfermagem 

 

ARTIGO 2 

 

Estratégias ampliadas de cuidado singular e multidimensional à criança e 

à família no processo de hospitalização 
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5.1 ARTIGO 1 

 

CUIDADO À CRIANÇA/FAMÍLIA NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO 

NA PERSPECTIVA DE EQUIPES DE ENFERMAGEM
1
 

 

CHILD/FAMILY CARE IN THE HOSPITALIZATION PROCESS IN THE 

PERSPECTIVE OF THE NURSING TEAMS 

 

CUIDADO AL NIÑO/FAMILIA EN EL PROCESSO DE HOSPITALIZACIÓN 

EN LA PERSPECTIVA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA 

 

Glaucia Dal Omo Nicola
2
 

Dirce Stein Backes
3
 

 

RESUMO: Objetivou-se conhecer o significado do processo de cuidado à criança 

hospitalizada na perspectiva de equipes de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. Os dados foram coletados com base na 

técnica de Grupo Focal, em setembro de 2013, e analisados com base na Análise Focal 

Estratégica, com ênfase na inserção do participante, como sujeito ativo no processo de 

pesquisa. O estudo foi realizado com duas equipes de enfermagem que atuavam em 

unidades pediátricas de duas instituições hospitalares do Estado do Rio Grande do Sul. 

Os dados analisados resultaram em cinco categorias: significando o cuidado de 

                                                           
1
Artigo extraído da dissertação “Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à criança e à 

família no Processo de hospitalização”. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande, 2014. 
2
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande. Membro do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde. 
3
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Centro Universitário Franciscano. Líder do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde. 
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enfermagem à criança hospitalizada; reconhecendo que o cuidado vai além do hospital; 

relevância das figuras materna e paterna; contingências do ato de cuidar; e a 

importância do cuidado multidimensional. Conclui-se que a equipe de enfermagem 

buscava alternativas para minimizar os traumas relacionados à hospitalização, por meio 

do diálogo com a criança e sua família e pela promoção do cuidado singular. 

Descritores - Criança Hospitalizada. Equipe de Enfermagem. Cuidado da Criança. 

 

ABSTRACT: The objective was to know the meaning of the process of care to the 

hospitalized child in perspective of nursing teams. It is a qualitative research, 

exploratory-descriptive. Data were collected based on the Focal Group technique, in 

September 2013, and analyzed based on the Strategic Focal Analysis, with an emphasis 

on insertion of the participant, as an active subjects in the research process. The study 

was conducted with two nursing teams operating in pediatric units of two hospitals in 

the State of Rio Grande do Sul. The analyzed data resulted in five categories: the 

meaning of the nursing care of the hospitalized child; recognizing that care goes beyond 

the hospital; relevance of maternal and paternal figures; dealing with various things; and 

importance of multidimensional care. It is concluded that the nursing staff was seeking 

alternatives to minimize the trauma related to hospitalization, by dialogues with the 

child and his family and for the promotion of natural care. Key words: Child 

Hospitalized. Staff. Child care. 

 

RESUMEN: El objetivo fue conocer el significado del proceso de cuidado al niño 

hospitalizado en la perspectiva de equipos de enfermería. Se trata de una investigación 

cualitativa, de carácter exploratorio-descriptivo. Los datos fueron recogidos con base en 

la técnica de Grupo Focal, en septiembre de 2013, y analizados con base en el Análisis 
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Focal Estratégico, con énfasis en la inserción del participante, como sujeto activo en el 

proceso de investigación. El estudio fue realizado con dos equipos de enfermería que 

actuaban en unidades pediátricas de dos instituciones hospitalarias del Estado de Rio 

Grande do Sul. Los datos analizados resultaron en cinco categorías: significando el 

cuidado de enfermería al niño hospitalizado; reconociendo que el cuidado va más allá 

del hospital; relevancia de las figuras materna y paterna; lidiando con varias cosas; e 

importancia del cuidado multidimensional. Se concluye que el equipo de enfermería 

buscaba alternativas para minimizar los traumas relacionados a la hospitalización, por 

medio del diálogo con el niño y su familia y por la promoción del cuidado singular. 

Palabras clave: Niño Hospitalizado. Equipo de Enfermería. Cuidado del Niño. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A hospitalização infantil é permeada por vários significados, tanto para a criança 

e família quanto para os profissionais de saúde e, de modo especial, para a Enfermagem. 

A hospitalização, geralmente, representa um grande desafio para a criança, tendo em 

vista que esta fase apresenta necessidades muito distintas, se comparada ao adulto, em 

decorrência da capacidade limitada da criança em adaptar-se ao ambiente hospitalar.  

Assim, a relação da criança com a equipe de enfermagem torna-se fator determinante 

para a qualidade do cuidado
1
. 

 A família representa um sistema composto de vínculos afetivos, sociais e 

econômicos
2
.
 
No processo de recuperação da criança, esta se torna membro importante, 

ou seja, a principal aliada da equipe de enfermagem no cuidado à criança. Nesse 

sentido, a equipe deve valorizar a sua presença e manter uma relação empática, a fim de 

que a esta possa ser a mediadora no processo de cuidado
3
. 
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 No contexto hospitalar infantil, o cuidador principal é a mãe da criança, a qual 

se apresenta como suporte, segurança, apoio e carinho, fortalecendo e ajudando a 

adaptação de seu filho no processo de hospitalização. Dessa forma, cabe à equipe de 

enfermagem minimizar o sofrimento da criança e da família, atitude que integra o 

cuidado singular e multidimensional
4
. 

Estudos destacam a importância da relação de confiança entre as mães e os 

profissionais que realizam o cuidado à criança hospitalizada. O estabelecimento do 

diálogo favorece o vínculo com a criança, além de beneficiar a construção de um elo de 

confiança com a família
5
. 

O cuidado singular e multidimensional abrange o ser criança de forma integral, 

valorizando cada uma de maneira singular, bem como o familiar que a acompanha, além 

de compreender o contexto em que a criança/família vive, pois este influencia 

diretamente na sua saúde. A partir desse olhar ampliado, é possível atender às 

necessidades da criança em processo de hospitalização, garantindo-lhe um cuidado 

humanizado.  

 A prestação do cuidado humanizado é alcançada através da percepção dos 

acompanhantes acerca do cuidado de enfermagem. Portanto, também se fazem 

necessárias a capacitação e qualificação profissional da equipe de enfermagem para dar 

suporte ao familiar que acompanha a criança hospitalizada, tornando o atendimento 

humanizado e qualificado
5
. 

 Cabe, assim, à equipe de enfermagem valorizar todas as informações passadas 

pela família da criança, pois, dessa forma, o profissional terá estratégias para ampliar 

seu cuidado. Então, é imprescindível que o profissional de saúde desenvolva uma 

atitude de escuta às necessidades familiares, agregue sua opinião e incentive sua 
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participação em todo o processo de cuidar durante a hospitalização, visto que a família 

da criança também assume um papel ativo na promoção da saúde
6
. 

O atendimento à criança é realizado com vistas a atender à necessidade de toda a 

família, já que o cuidado se amplia para a família, uma vez que ele se faz a partir das 

necessidades das crianças, as quais são mais bem compreendidas e visualizadas com a 

ajuda da família que a acompanha em seu processo de hospitalização. Portanto, a equipe 

de enfermagem, além de realizar cuidados técnicos, passa a exercer a função facilitadora 

da experiência de hospitalização para a criança e seus pais
6
. 

 Estudo aponta que as interações entre a família e a equipe de enfermagem no 

primeiro momento da internação sofrem interferências como: reações de medo, 

ansiedade e angústia; desconhecimento dos procedimentos feitos com a criança; falta de 

confiança por parte dos familiares. A família acaba por considerar a equipe de 

enfermagem atenciosa no que se refere ao cuidado prestado à criança
7
.  

 Por outro lado, quando a família permanece por mais tempo na instituição ou a 

criança se (re)interna com frequência, é considerada pela equipe de enfermagem como 

mais exigente e questionadora, pois a mãe apreende a cultura deste espaço, 

reconhecendo o profissional que é competente, utilizando terminologias científicas e 

reproduzindo alguns cuidados que são prestados pela equipe de enfermagem
7
. 

 O conceito de cuidado estendido à família da criança hospitalizada é defendido 

há mais de 20 anos. Entretanto, percebe-se um descompasso entre o processo de 

trabalho de enfermagem e a prática de cuidado associada à família como participante 

deste mesmo processo. É por isso que se torna fundamental o desenvolvimento de 

estratégias que permitam a inclusão sistemática da família no processo de cuidar da 

saúde e o aperfeiçoamento das intervenções com a família
5
.  
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Com base no exposto, questiona-se: qual o significado do processo de cuidado à 

criança hospitalizada/família para equipes de enfermagem? Para responder à questão 

proposta, objetivou-se compreender o significado do processo de cuidado à criança 

hospitalizada/família na perspectiva de equipes de enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

  

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritivo. O 

contexto foram unidades pediátricas de duas instituições hospitalares, sendo uma no 

município de Rio Grande: Hospital um (H1) e outra em Santa Maria: Hospital dois 

(H2), no estado do Rio Grande do Sul/Brasil. 

Os participantes foram constituídos por 13 profissionais, os quais eram 

representantes de duas equipes de enfermagem que atuavam em unidades pediátricas 

dos hospitais acima mencionados. A equipe de enfermagem pediátrica do H1 conta com 

quatro técnicas/auxiliares de enfermagem e duas enfermeiras por turno, sendo essas 

concursadas. Já a equipe do H2 conta com uma enfermeira e duas técnicas de 

enfermagem no período da manhã. Já nos turnos da tarde e noite compõem a equipe de 

enfermagem, a supervisão de enfermagem e duas técnicas de enfermagem por turno, 

sendo essas contratadas. Em média, o tempo de atuação das profissionais varia de um a 

vinte anos de atuação no setor, com idade entre 25 a 56 anos de idade. 

 Os critérios de inclusão foram: ser profissional de enfermagem (Enfermeiro, 

Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem) e atuar no setor de pediatria. 

Foram excluídos os profissionais que estavam em afastamento ou férias no período da 

coleta dos dados. 

Os dados foram coletados com base na técnica de Grupo Focal (GF), em 

setembro de 2013. O GF tem por objetivo discutir e dialogar acerca de um tema 

particular e comum a todos os participantes, vivenciado e compartilhado através de 

experiências. A interação grupal é uma das características dessa técnica de coleta de 
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dados, uma vez que exprime ideias coletivas e serve como elemento para a construção 

do coletivo
8
.  

O GF contou com a participação da coordenadora (a pesquisadora responsável 

pela pesquisa), a qual tem o objetivo de direcionar e facilitar os debates. Cabe à 

coordenadora ter habilidade e clareza para elaborar o guia dos assuntos abordados, 

favorecendo a discussão e a condução do trabalho ao encontro dos objetivos da 

pesquisa
9
. 

Os encontros foram realizados nas unidades pediátricas de ambos os hospitais, 

em uma sala confortável e silenciosa, a qual permitiu aos participantes sentirem-se em 

um ambiente agradável. As cadeiras ficaram dispostas em círculo, o que contribuiu para 

a participação e interação face a face dos integrantes.  

O número de participantes do GF pode variar de seis a 15 pessoas, como é 

geralmente recomendável
10,9

. Sendo assim, participaram, em cada encontro, entre seis e 

dez profissionais. Para este estudo, foram realizados dois encontros com a equipe de 

enfermagem da unidade pediátrica do H1 e três com a equipe de enfermagem da 

unidade pediátrica do H2. O tempo médio dos encontros variou entre uma e duas horas.  

No primeiro realizado com a equipe de enfermagem do H1, participaram do GF 

uma enfermeira e seis técnicas de enfermagem. Neste encontro, foram apresentados os 

seguintes questionamentos: “O que significa cuidado de enfermagem à criança para 

você?”; “Como você percebe a hospitalização da criança/família?”. No segundo 

realizado com a equipe de enfermagem do H1, participaram do GF uma enfermeira e 

seis técnicas de enfermagem. Primeiramente, retomou-se a síntese do primeiro encontro 

e após foram discutidas as potencialidades e fragilidades do processo de hospitalização 

infantil, com base no seguinte questionamento: “Que potencialidades e fragilidades 

você percebe no processo de hospitalização da criança?”.  Já, no terceiro encontro, 
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realizado com a equipe de enfermagem do H1, participaram do GF uma enfermeira e 

seis técnicas de enfermagem. Após retomada da síntese do encontro anterior, buscou-se 

discutir oportunidades e estratégias coletivas capazes de ampliar o cuidado à criança e à 

família durante o processo de hospitalização. Por fim, o quarto e quinto encontros que 

aconteceram com as equipes de enfermagem do H2, compondo o GF duas enfermeiras, 

duas técnicas de enfermagem e duas auxiliares de enfermagem, foram realizados no H1 

com duas equipes de enfermagem diferentes, uma do turno da manhã e outra do turno 

da noite, para melhor compreender a dinâmica de cuidado durante as 24 horas. Em 

ambas as equipes, discutiu-se o significado do cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada, as potencialidades e fragilidades no processo de cuidado à 

criança/família, bem como as estratégias utilizadas pelos profissionais capazes de 

ampliar o cuidado de enfermagem singular e multidimensional. O tempo estipulado para 

cada encontro foi de, no máximo, uma hora e trinta minutos.  

As reuniões dos GFs foram agendadas previamente, conforme a disponibilidade 

dos participantes. Inicialmente, apresentou-se o objetivo da pesquisa, em seguida o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, destacando-se a total liberdade 

do sujeito de desistir da participação do estudo a qualquer momento. As falas e 

discussões que emergiram nos grupos foram gravadas em áudio e depois de transcritas 

para a análise. 

Os dados foram analisados simultaneamente à coleta, uma vez que a técnica de 

análise utilizada não consente esses processos de forma pontual e/ou sequencial. Nesse 

contexto, a análise dos dados ocorreu, a priori, no momento da coleta, juntamente com 

os sujeitos do estudo, como sugere a Análise Focal Estratégica (AFE), técnica específica 

para análise de dados do GF, com ênfase na inserção do participante como sujeito ativo 

no processo da pesquisa (BACKES; COLOMÉ; ERDMANN; et al., 2011).  
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Posteriormente, as sínteses dos encontros foram retomadas pela pesquisadora, a 

qual realizou uma análise com base em artigos científicos abordando o cuidado à 

criança hospitalizada com o objetivo de aprofundar a discussões. A partir do momento 

em que a pesquisadora e os participantes ampliaram a discussão grupal, os encontros 

subsequentes tiveram como base os seguintes passos descritos por Backes; Colomé; 

Erdmann; et al. (2011): 1 – Análise Focal Estratégica das potencialidades e fragilidades 

internas; 2 – Análise Focal Estratégica do cenário externo. 

A Análise Focal Estratégica do ambiente interno foi realizada em um encontro 

com cada grupo (Equipe de Enfermagem) e remeteu às potencialidades ou forças que 

maximizam as estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à 

criança e à família no processo de hospitalização e às potencialidades ou forças que 

auxiliaram as profissionais de enfermagem no processo de cuidado à criança 

hospitalizada, tais como experiências agregadoras, inovadoras e transformadoras 

vivenciadas pelas profissionais. As fragilidades ou fraquezas podem ser consideradas 

aspectos que fragilizam ou minimizam a capacidade interativa e associativa de alcançar 

um cuidado singular e multidimensional à criança e à família no processo de 

hospitalização. 

A Análise Focal Estratégica do Cenário Externo teve a finalidade de refletir 

sobre as oportunidades geradas pelo cuidado singular e multidimensional à criança e à 

família no processo de hospitalização, e as oportunidades geradas na convivência das 

equipes de enfermagem com o processo de hospitalização da criança. Os desafios ou 

ameaças foram relacionados às perturbações ou irritações e alinhamentos consoantes às 

múltiplas interferências sociais do cuidado singular e multidimensional à criança e à 

família no processo de hospitalização. As gravações do GF foram transcritas na íntegra 

pela pesquisadora. 



51 

Para garantir o anonimato dos participantes, os sujeitos foram identificados por 

um código alfanumérico: “PE” (profissional de enfermagem), seguido de um número, 

conforme ordem das falas, como “PE1”, “PE2” e assim sucessivamente, até chegar ao 

número final de sujeitos. 

 

 

RESULTADOS 

 

 Das sínteses coletivas de cada encontro focal estratégico, bem como da análise 

minuciosa dos registros pelas pesquisadoras, resultaram cinco categorias de análise, 

quais sejam: Significando o cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; 

Reconhecendo que o cuidado vai além do hospital; Relevância das figuras materna e 

paterna; Lidando com várias coisas; e Importância do cuidado multidimensional. 

 

Significando o cuidado de enfermagem à criança hospitalizada 

 

 Na fala dos profissionais, o cuidado assume vários significados. Enquanto que 

para alguns representa afeto e aconchego, para outros o cuidado à criança hospitalizada 

representa compaixão, segundo expressa a fala a seguir: Quando eu penso em cuidado na 

pediatria, eu penso em pegar no colo, abraçar. Se eu pudesse pegar tudo o que a criança sente no 

momento de uma punção, às vezes é difícil, a gente vê todo aquele estresse que a criança sofre (PE1). 

 As falas demonstram que a equipe de enfermagem abrange o cuidado à criança 

hospitalizada de forma singular, ampliando o cuidado também à família. Os 

profissionais denotam que conseguem ir além do cuidado pontual e focar um cuidado 

proativo, abrangente e integral. Cuidado é proteção, para mim é tudo. É tentar proteger o futuro 

desta criança de um trauma maior (PE1). É doação, se colocar no lugar (PE2).  A equipe reconhece 
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a importância de ouvir e valorizar o acompanhante da criança durante a hospitalização, 

o qual, na maioria das vezes, é a própria mãe. Uma boa comunicação da equipe de 

enfermagem com a mãe da criança facilita e auxilia no processo de melhora da mesma. 

A gente tem que proporcionar um acolhimento para as mães, porque na verdade atendemos duas 

pessoas, a criança e a mãe, temos que trabalhar com todo o adoecer da criança e da mãe, porque ela 

fica preocupada, quer saber tudo, tem sempre alguma coisa para questionar. Então, na verdade nós 

temos que saber lidar com as duas pessoas (PE1).  

  Conforme relatos, torna-se evidente que a equipe identificava o cuidado de 

forma ampliada, não o reduzindo somente à criança e, sim, estendendo-o ao todo que 

envolve o processo de hospitalização.  A equipe se coloca no lugar e junto com o outro 

buscando entender o lado da mãe que acompanha a criança. Temos que ver o lado da mãe, 

que faz cinco dias que está dormindo em uma cadeira, que está longe dos outros filhos, que está aqui 

trancada só com um e ele estressado chorando o tempo inteiro (PE7). 

 A equipe reconhece o estresse que a mãe vivencia durante o processo de 

hospitalização do filho. Algumas profissionais relataram que, ao terem um filho 

hospitalizado, passaram a entender melhor essa mãe, pois a partir da experiência que 

vivenciaram se projetaram na situação, como se fossem eles próprios. Quando meu filho 

nasceu ficou internado na UTI um mês. Então, eu pude perceber o outro lado da moeda, é bem 

difícil. E às vezes a gente não consegue enxergar a dor daquele familiar, achamos que é 

besteira, que a mãe é chata, mas não, tem muito estresse, mau humor, tanto da criança quanto 

da mãe (PE3).  

 A equipe de enfermagem busca inserir a família no cuidado como estratégia para 

facilitar a adaptação da criança no hospital, visto que esta se encontra em um novo 

ambiente, passando por um processo de aceitação, e a família significa uma 

possibilidade de estabilidade para criança e à equipe. Existe dificuldade da criança se adaptar 

nessa nova sociedade, porque o hospital é como se fosse um novo mundo, diferente e desconhecido. 
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Então, temos que ajudar ela e a família nessa nova sociedade, porque a família é nosso alicerce para 

poder desenvolver um bom trabalho, senão não vai acontecer esse trabalho (PE3).  

 A equipe amplia seu cuidado enfatizando a importância da integração no 

trabalho e, ainda, inclui a mãe e a criança como integrantes da equipe. Reconhece que a 

união dos profissionais é fundamental para que o cuidado à criança aconteça. Somos uma 

equipe, a equipe de enfermagem, o cuidador que é a mãe, a criança e os médicos, e se a gente não nos 

der as mãos, o cuidado e o atendimento não ficam completos (PE1). 

 Da mesma maneira, os profissionais valorizam a comunicação com a criança, 

percebem que cada uma é singular e que requer estratégias diferenciadas. Para tanto, 

buscam informações adequadas para elas, favorecendo a participação da criança de 

forma ativa no processo de melhora. Não tem como tratar as crianças de forma igual. Temos que 

respeitar o limite de cada um e tentar passar o que eles têm necessidade. Cada criança entende de uma 

forma. Não adianta eu querer passar muita coisa se ela não está entendendo a minha linguagem (PE5). 

Do mesmo modo, os profissionais buscavam criar o vínculo com a criança a fim de 

desmistificar o “horror” que permeia o ambiente hospitalar e novamente como 

estratégia incentivavam as famílias e orientavam-nas a não dizerem coisas do tipo: “a tia 

é má”. Tentavam aproximar-se da criança como se fossem da família e, principalmente, 

manter um ambiente acolhedor. Nessa direção, a equipe de enfermagem demostrou que 

através de suas estratégias, por exemplo, a inclusão da família, ameniza a proporção 

desses traumas. 

 

Reconhecendo que o cuidado vai além do hospital  

 

 Na fala dos profissionais fica evidente que o cuidado de enfermagem precisa ir 

além do hospital, ou seja, necessita levar em conta que a criança faz parte de um 

contexto familiar e social, que precisa dar continuidade ao tratamento, como expressa a 
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seguinte fala: É ver além de tudo que vemos dentro do hospital. É tu se preocupar com a continuidade 

do tratamento lá fora. Envolve os demais profissionais que trabalham nas unidades básicas num trabalho 

de integralidade junto com o atendimento hospitalar (PE3). 

 A equipe de enfermagem tem uma visão ampliada e transcende o cuidado 

institucional, preocupa-se com a continuidade do tratamento da criança e, por vezes, 

sente-se angustiada por saber que o tratamento não tem uma sequência após a alta. 

Além do cuidado que prestam à criança durante a internação, os profissionais gostariam 

de ter retorno da saúde da mesma após a alta. Enquanto ela está aqui, no pré e durante eu vejo 

que ela tem um cuidado contínuo. No pós-hospitalar ela não tem o mesmo retorno. Atendimento da fisio, 

da fono, da psicologia. Talvez seja por isso que elas acabam voltando, né?!(PE4). A continuidade do 

tratamento depende de vários fatores. Uma das depoentes elencou como estratégia o 

comprometimento profissional como chave para a melhora da criança pós-alta. 

Para mim uma palavra é chave e resume tudo que é o comprometimento com tudo o que se faz, 

não só profissional, mas também pessoal (PE5). 

 Reconhecem que neste processo a mãe exerce papel importante, uma vez que é 

ela quem gerencia por meio das queixas e expressões a saúde do filho. Uma criança tinha 

que fazer fono, a enfermeira marcou, fez tudo o que tinha que fazer e a mãe não trouxe a criança, então 

falta conseguir dar uma continuidade (PE5). Como desafio e estratégia, uma profissional 

apontou a referência e contrarreferência como alternativa para manter atualizadas as 

informações referentes à saúde da criança após a alta hospitalar. Percebe-se que as 

equipes buscam estratégias para manter a continuidade da saúde da criança e manter o 

contato para que ela não volte ao hospital. Compreendem que, no caso, se tivessem um 

retorno, as mães levariam as crianças com mais frequência à unidade básica, tendo um 

acompanhamento e, consequentemente, diminuiriam os índices de internações por 

questões preventivas. O grande desafio que a gente tem que vai além da internação é a continuidade 

no tratamento e cuidado da criança em relação a referência e contra referência com a unidade básica. 
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Muitas vezes eles saem daqui e terminam o tratamento em casa, e não tem a busca ativa para ver se 

realmente aquela criança melhorou os 100%. A gente não tem esse retorno, só temos contato com a 

criança novamente quando eles reinternam (PE1). 

 

 

 

Relevância das figuras materna e paterna  

 

 Percebe-se na fala dos profissionais, de modo geral, a relevância da família no 

processo de cuidado à criança. Deixam claro que a família compõe o processo e 

sistematização do cuidado. Tratar com carinho, dedicação e saber ouvir, percebendo as 

dificuldades da criança e da família. Observar de modo geral os cuidados necessários, compreendendo e 

sugerindo cuidados ao pai e a mãe (P.E.8). 

 A figura materna, em especial, ganha destaque durante a hospitalização da 

criança. A equipe de enfermagem afirma que, com o transcorrer dos dias, as mães 

passam a enfrentar um momento de estresse pelo cansaço e sofrimento de ver o filho na 

situação de paciente. Há uma troca de acompanhantes para o descanso, porém, é a mãe 

que permanece por mais tempo. Tem mães que são mais pacienciosas, quando elas chegam aqui é 

uma coisa, quando ficam dois ou três dias já mudam um pouco (PE2).  

 Contudo, reconhecem a importância de incluir o pai no hospital para que este 

participe do processo de hospitalização do filho, sendo mais responsável e ativo na vida 

do mesmo. [...] considero o pai e a mãe coparticipantes, não só a mãe. Embora a figura da mãe é mais 

presente, existe o pai. Acho que a gente tem que trazer o pai para cuidar (PE1).  

 Por questões afetivas e de proximidade, a mãe acaba assumindo o papel de 

cuidadora e, muitas vezes, perdendo o seu emprego. A mesma acaba restringindo sua 

vida social em decorrência de uma sobrecarga durante a hospitalização, conforme o 



56 

depoimento a seguir: [...] porque a mãe tem que abandonar emprego, a vida social, e o pai quando 

faz isso é considerado ainda “coitado” por ter deixado o emprego, né?! (PE1).   

 Alguns profissionais deixam evidente que as crianças não têm uma boa relação 

com os pais, visto que os mesmos ficam nervosos e não conseguem acalmar a criança. 

No entanto, há comportamentos diferenciados e que possibilitam refletir sobre a postura 

do pai diante dos filhos durante a hospitalização. [...] eu vi uma criança chamar 

desesperadamente pelo pai aqui, que acalmava só com o pai. A criança tinha três anos (PE2).  

 

Contingências do ato de cuidar 

 

  Os profissionais admitem que o cuidado vai além das técnicas e rotinas. 

Percebem que cuidar de forma ampliada requer habilidades e competências ao lidar com 

várias coisas para as quais muitas vezes não possuem respostas. Ela chorou e eu também me 

senti angustiada, fiquei com pena, porque ela queria levar o filho dela pra casa. Só que ela não tinha 

dinheiro para comprar a medicação para dar continuidade ao tratamento, e isso a estressou, ficou 

nervosa. Então tu lida com várias coisas. Então, é difícil (PE.5). 

 A equipe de enfermagem relatou que, frequentemente, deparava-se com 

situações de crianças que chegavam ao hospital apresentando negligência de cuidados, 

de higiene, de alimentação e carinho. As profissionais tentam entender o contexto em 

que a criança está inserida e buscam comtemplar todas as necessidades dela na chegada 

da internação dando-lhe atenção e carinho. Elas demonstram satisfação quando 

conseguem proporcionar à criança o mínimo de conforto que a mesma necessita. Aqui do 

SUS temos muitos problemas. Não tem pai, não tem mãe, é a tia que cuida. É uma indiazinha lá do centro 

que não tem uma roupa para colocar na criança (PE2). A gente se comove muito quando chega uma 

criança com higiene precária. Daí vamos dar banho, cortar as unhas, buscamos roupa e doamos, e isso 

satisfaz o nosso trabalho. Qualquer coisa que você faz já muda o dia delas (PE7). Essa situação de 

negligência à criança gera, na equipe, um estresse profissional e, várias vezes, 
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insegurança e desordem. Entretanto, esse fato possibilita a busca de alternativas para 

superar as adversidades.  

 Outra questão levantada e que implica no estresse é a falta de recursos humanos 

e materiais para realizar as atividades. Por outro lado, a enfermeira responsável conclui 

que uma das grandes potencialidades da equipe é a proatividade e a responsabilidade em 

relação ao cuidado à criança. A demanda do serviço e com poucos funcionários. As mães querem as 

coisas juntas, aí tem uma criança com febre, outra com vômito, uma pra puncionar. Aí tu não sabe o que 

fazer, porque tem só duas funcionárias (PE1). A equipe sabe da sua responsabilidade e é proativa. Não 

esperam a líder da unidade chegar para atuar. (PE2). 

  Percebe-se que a equipe tem uma visão ampliada responsável por realizar os 

cuidados que estão ao seu alcance, mas compreende que após a alta hospitalar essas 

crianças retornam para o mesmo contexto e muitas reinternam por consequência de 

algumas negligências ou por estarem expostas a riscos. A negligência de cuidados à 

criança é considerada fator estressor para a equipe. Dessa forma, a mesma pode sentir-

se angustiada e revoltada quando presencia uma situação de descuidado da mãe ou do 

acompanhante com a criança. Até a alimentação que não tem o que comer em casa e aqui tem 

horário certo... tem gente que não quer ir embora por causa disso, e sabe que em casa não vai ter o que 

comer. Então, são coisas que tu não pode mudar (PE4). Esses dias eu me envolvi, me estressei, porque a 

mãe da criança só queria dormir. Já era 10 horas e a criança não tinha mamado e nem trocado as 

fraldas, cheguei no quarto e ela chorava de fome, aí a mãe levantou furiosa e começou a embalar a 

criança para dormir de novo. Nesse momento eu perguntei para ela se ela dormia com fome?(PE5). 

 O comportamento dos profissionais em relação à mãe ou ao acompanhante da 

criança tem a ver com a relação de afetividade entre ambos, sendo muitas vezes um 

“estopim” para gerar desavenças entre a equipe e a família. Outro fator de impacto na 

vida do profissional é o abuso sexual. Os profissionais sentem-se abalados 

psicologicamente por não terem condições de mudar a situação. Esforçam-se para 

proporcionar à criança, vítima de violência, todos os cuidados necessários. Uma coisa que 
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mais me afeta é ver uma criança abusada sexualmente. Minha colega se magoa com uma mãe que não 

cuida direito do filho. Para mim é ver uma criança que tem que fazer cauterizações infinitas, condilomas 

anais, e não dá em nada. Isso é frequente aqui, não é uma vez (PE3).  

 As profissionais encaram os casos mais graves com mais dificuldades, salientam 

que uma punção venosa causa sofrimento para criança, mas justificam que é para o bem. 

Comparam uma situação com outra visando encontrar estratégias de superação pessoal 

para o problema que estão vivenciando. Eu prefiro 1000 vezes puncionar uma criança, do que ver 

a criança ser abusada (PE1).  

 

 

Importância do cuidado multidimensional 

 

Os profissionais demonstram ter uma visão diferenciada em relação ao cuidado à 

criança hospitalizada. Compreendem que cada criança tem necessidades singulares, 

assim como o familiar que a acompanha. Adicionam valor à singularidade afirmando 

que cuidado multidimensional envolve todo o contexto de vida da criança. O cuidado 

singular e multidimensional é integralidade, clareza de informações, escutar a criança e família. 

Realizar o cuidado de maneira precisa, clara e mais coesa possível. Respeitar o limite de entendimento 

de cada um, tratando o igual de forma igual e o desigual de cada criança.  Acredito que cada criança é 

diferente da outra, cada uma vai ter uma necessidade diferente (PE1).   

A equipe valoriza a relação empática com a mãe da criança como sendo “chave”, 

tranquilizam-na quanto à hospitalização do filho. Percebem a importância das 

informações que são passadas para as mães de tudo o que será feito com o filho, sendo 

esse motivo um agregador para manter uma relação de respeito, diminuindo assim o 

estresse da mãe e da criança. Analisam que quando a mãe está satisfeita e tranquila, a 

recuperação da criança se dá com mais facilidade. A satisfação da equipe é visível 

quando consegue atentar para as necessidades da criança e da família e, principalmente, 
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manter a mãe tranquila. A gente tem que ter todo um jeito para falar sobre o cuidado com essa mãe e 

explicar tudo, a nebulização, o porquê que tu vai fazer. Acho que isso faz com que ela se acalme e aceite 

o que está sendo feito com o filho dela (PE2).  

Declaram, ainda, que quando a criança é internada ela não necessita somente de 

um atendimento físico, mas, sim, requer uma atenção psicológica e social, evidenciando 

que possuem um conceito ampliado de saúde. A criança necessita de um atendimento 

multidisciplinar para que tenha sucesso durante o processo de hospitalização. A equipe 

salienta a importância do olhar ampliado, pois entende que a hospitalização para a 

criança e a família é um momento de mudanças e desafios. Sendo assim, valoriza a 

individualidade de cada criança e compreende que os sentimentos que permeiam a 

hospitalização devem ser tratados de forma multidimensional a fim de realizar um plano 

de cuidados efetivo e resolutivo. A criança chega, não só com uma necessidade de atendimento 

físico, mas também ela precisa de atendimento psicológico e social... todos estão envolvidos com essa 

criança e se envolvem para que ela tenha o melhor (PE4). O cuidado singular e multidimensional é 

compreensão, entendimento, cuidado, amor, comportamento da criança com os pais. Ver a realidade da 

criança, compreender o convívio dessa criança em casa e cuidados psicológicos (P.E.5).  

 

DISCUSSÃO 

 

 Os resultados evidenciam que o processo de cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada envolve uma dinâmica circular que vai da criança à família e desta à 

equipe como um todo. A equipe reconhece a importância da presença da família para a 

melhora da criança e, por outro lado, relata os conflitos relacionados à vulnerabilidade 

social de grande parte das famílias. 

 Estudos abordam a hospitalização infantil
6,12

 e a relacionam aos traumas que 

causa à criança e à família. As especificidades dos estudos refletem a importância de 
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minimizar os traumas advindos do processo de hospitalização e, em sua maioria, 

apresentam conclusões similares referentes à hospitalização infantil. 

 Sabe-se que a hospitalização é um processo causador de sofrimento e que exige 

dos profissionais de enfermagem a minimização deste tanto por parte da criança quanto 

da família. A equipe de enfermagem, constantemente, necessita suprir algumas 

necessidades, como afeto e carinho, com o propósito de assegurar menores prejuízos ao 

desenvolvimento da criança
4
. 

A experiência da hospitalização pode ser influenciada por alguns fatores 

socioeconômicos, culturais e ambientais que, por vezes, podem favorecer ou dificultar a 

adaptação a esta condição. Frequentemente, a família é submetida à desorganização das 

rotinas domésticas e ao sofrimento em decorrência da restrição dos laços familiares, e 

isso acontece pelas condições de doença da criança ou pelas regras impostas pelo 

hospital
13

. Dessa maneira, a equipe de enfermagem deve sensibilizar-se para atender às 

necessidades tanto da criança quanto da família objetivando alcançar um cuidado 

singular e multidimensional. 

A presença do familiar no processo de cuidado à criança fortalece a confiança, 

diminui angústias e possibilita liberdade para expressar sentimentos e sensações 

ocasionados pela internação. Torna-se necessário, então, que a equipe ofereça à família 

uma ambiência acolhedora para a construção do vínculo
14

.  

Nesse sentido, a criança necessita do outro para acreditar que é amada e para 

sentir-se segura no novo ambiente. Assim, tanto a família quanto a equipe de 

enfermagem precisam exercer um cuidado singular à criança valorizando seu mundo, 

sua faixa etária e o motivo que levou à hospitalização
15

. 

 As figuras materna e paterna são vistas como sendo o suporte e a ponte entre a 

criança e a equipe, porém, por vezes, conforme mostra o estudo, algumas crianças 
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vivenciam negligências de cuidado, violência física e sexual, vivem em situações de 

vulnerabilidade social, aumentando os riscos e problemas de saúde. Dessa forma, a 

equipe de enfermagem tem papel fundamental no acolhimento da criança/família, visto 

que é por meio do conhecimento do contexto no qual a criança está inserida que o 

profissional irá traçar estratégias para ampliar seu cuidado. 

 Para atuar em pediatria, os profissionais necessitam estar sensibilizados e 

compreender a experiência da hospitalização. As intenções dos profissionais de 

enfermagem, aliadas à comunicação efetiva, tornam-se fator imprescindível para a 

qualidade do cuidado à criança hospitalizada
16

. 

Portanto, a comunicação com a criança e a família auxilia no processo de 

aceitação da hospitalização. Sendo assim, as informações passadas pelos profissionais 

devem ser de fácil entendimento para a mãe da criança porque é um direito da criança e 

dever dos profissionais informar sobre o estado de saúde da criança, bem como tudo o 

que será feito. Assim, a mãe tranquiliza-se e, consequentemente, a criança também.  

A comunicação e o vínculo entre a equipe de enfermagem, a família e a criança 

hospitalizada são instrumentos importantes para o fortalecimento das relações humanas 

na unidade pediátrica, ajudando a criança e a família na compreensão do processo de 

hospitalização
17

.  

Preconiza-se que a família também precisa ser foco de assistência da equipe de 

enfermagem, pois ela tem necessidade de cuidados, principalmente do ponto de vista 

emocional, durante a hospitalização, ao passo que vivencia o sofrimento da criança. 

Desse modo, cabe aos profissionais envolvidos na assistência à criança hospitalizada 

tentar compreender, nos diversos contextos, a vivência da família buscando intervir para 

auxiliá-la a lidar com as necessidades que surgem a partir da internação
6
. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo possibilitou alcançar o objetivo proposto pela pesquisa, isto é, 

compreender os significados que a equipe de enfermagem atribui ao cuidado à criança 

hospitalizada. O mesmo é visualizado de forma ampliada e contextualizada. Nessa 

direção, os profissionais questionam-se acerca do cuidado após a alta hospitalar e 

buscam entender os conflitos enfrentados pela criança/família.  

 A equipe de enfermagem reforça a importância da presença da família e trabalha 

com a intensão de mantê-la o mais próxima possível com propósito de cultivar um 

ambiente hospitalar agradável. A equipe busca, também, estratégias para minimizar os 

traumas referentes à hospitalização, através do diálogo com a criança e sua família, que 

na maioria das vezes é representada pela figura materna. Os profissionais reconhecem 

que a hospitalização abrange todo o contexto afetivo, social e cultural da criança e sua 

família.  

 Observou-se que a hospitalização infantil causa, na equipe de enfermagem, um 

estresse em decorrência de problemas sociais, os quais envolvem negligência de 

cuidados à criança, além das questões sociais e econômicas. Reconhecem que o 

processo de hospitalização causa impacto em toda estrutura familiar, principalmente à 

criança, porém, com a presença da família, é possível amenizar a situação. 

 Os resultados encontrados contribuem para novas reflexões sobre o modo como 

a equipe de enfermagem tem realizado o cuidado à criança e sua família em processo de 

hospitalização. Atender às necessidades da criança/família, de forma singular e 

multidimensional, exige qualificação por parte da equipe a fim de encontrar estratégias 

que ampliem o cuidado, contribuindo, assim, para minimizar os traumas enfrentados 

pela criança/família. 
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 Como contribuição deste estudo, espera-se sensibilizar e mobilizar os 

profissionais de enfermagem para a importância do significado do cuidado de 

enfermagem ampliado à criança hospitalizada. 
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5.2 ARTIGO 2 

 

AMPLIANDO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO DE ENFERMAGEM SINGULAR 

E MULTIDIMENSIONAL À CRIANÇA/FAMÍLIA EM PROCESSO DE 

HOSPITALIZAÇÃO
4
 

 

EXPANDING NURSING CARE STRATEGIES TO CHILD/FAMILY IN THE 

HOSPITALIZATION PROCESS 

 

AMPLIANDO LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SINGULAR E MULTIDIMENSIONAL AL NIÑO/FAMILIA EN PROCESO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Glaucia Dal Omo Nicola
5
 

Dirce Stein Backs
6
 

 

RESUMO: objetivou-se identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança e à família em processo de hospitalização. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. Os dados foram coletados com 

base na técnica de Grupo Focal, em setembro de 2013, e analisados com base na 

Análise Focal Estratégica, com ênfase na inserção do participante como sujeito ativo no 

                                                           
4
Artigo extraído da dissertação “Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à criança e à 

família no Processo de hospitalização”. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande, 2013. 
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Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande. Membro do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde. 
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Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Centro Universitário Franciscano. Líder do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde. 
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processo de pesquisa. O estudo foi realizado com duas equipes de enfermagem, em um 

total de 13 profissionais que atuavam em unidades pediátricas de duas instituições 

hospitalares do Estado do Rio Grande do Sul. Os dados analisados resultaram em três 

categorias: Encontrando estratégias criativas de cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada; Reconhecendo estratégias de cuidado à família no processo de 

hospitalização da criança; e Distinguindo estratégias de cuidado relacionadas à equipe 

de enfermagem no processo de hospitalização infantil. Conclui-se que os profissionais 

de enfermagem implementam estratégias eficazes no cuidado à criança hospitalizada 

utilizando recursos simples, como o diálogo, a brinquedoteca e a ludicidade para 

melhorar a aceitação tanto da criança quanto da família ao processo de hospitalização. 

Os profissionais distinguiam, também, que o cuidado singular e multidimensional faz 

diferença neste ambiente. 

Descritores: Criança hospitalizada. Enfermagem Pediátrica. Estratégias.  

 

ABSTRACT: The objective was to identify singular care and multidimensional 

strategies to child and family in the hospitalization process. It is a qualitative research, 

exploratory-descriptive. Data were collected based on the Focal Group technique, in 

September 2013, and analyzed based on the Strategic Focal Analysis, with an emphasis 

on insertion of the participant, as active subjects in the research process. The study was 

conducted with two nursing teams, for a total of 13 professionals, which acted in 

pediatric units of two hospitals in the State of Rio Grande do Sul. The analyzed data 

resulted in three categories: finding creative strategies of nursing care to the hospitalized 

child; Recognizing the family care strategies in case of hospitalization of the child; and 

Distinguishing care strategies related to nursing staff in the process of child 

hospitalization. It is concluded that the nursing professionals seeking effective strategies 
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in the care to the hospitalized child, using simple features, such as dialogue, the 

playroom and playfulness to improve the acceptance of both the child and the family in 

case of hospitalization. The professionals also distinguished that their singularized care 

makes a difference in this environment.  

Key words: Child Hospitalized. Pediatric Nursing. Strategies. 

 

RESUMEN: El objetivo fue identificar estrategias de cuidado singular y 

multidimensional al niño y a la familia en el proceso de hospitalización. Se trata de una 

investigación cualitativa, de carácter exploratorio-descriptivo. Los datos fueron 

recogidos con base en la técnica de Grupo Focal, en septiembre de 2013, y analizados 

con base en el Análisis Focal Estratégico, con énfasis en la inserción del participante, 

como sujeto activo en el proceso de investigación. El estudio fue realizado con dos 

equipos de enfermería, en un total de 13 profesionales, que actuaban en unidades 

pediátricas de dos instituciones hospitalarias del Estado de Rio Grande do Sul. Los 

datos analizados resultaron en tres categorías: Encontrando estrategias creativas de 

cuidado de enfermería al niño hospitalizado; Reconociendo estrategias de cuidado a la 

familia en el proceso de hospitalización del niño; y Distinguiendo estrategias de cuidado 

relacionadas al equipo de enfermería en el proceso de hospitalización infantil. Se 

concluye que los profesionales de enfermería buscaban estrategias eficaces en el 

cuidado al niño hospitalizado, utilizando recursos simples, como el diálogo, la ludoteca 

e los juegos para mejorar la aceptación tanto del niño, cuanto de la familia en el proceso 

de hospitalización. Los profesionales distinguían, también, que su cuidado singularizado 

hace la diferencia en este ambiente. 

Palabras clave: Niño hospitalizado. Enfermería Pediátrica. Estrategias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Algumas pesquisas discutem o significado do processo de doença e 

hospitalização para a criança, tendo como fonte de informação sua própria experiência e 

a de sua família. Tais estudos mostram que a criança mantém a sua atenção no cuidado 

prestado pela família e pela equipe de saúde. A criança precisa se sentir compreendida e 

acolhida em suas necessidades, bem como ser apoiada quando necessita enfrentar 

situações difíceis
1,2,3

. 

 Nesse sentido, a inclusão de estratégias que busquem atender às necessidades da 

criança hospitalizada e sua família, voltadas para a integralidade do cuidado e que 

oportunizem maior autonomia aos sujeitos, é necessária para a construção de uma 

assistência diferenciada. Assim, torna-se fundamental rever estratégias de cuidado que 

atendam integralmente às necessidades singulares e multidimensionais da 

criança/família no processo de hospitalização.  

 Refletir sobre o cuidado à criança hospitalizada/família, a partir de uma 

perspectiva de atenção integral, implica, portanto, em superar as práticas reducionistas, 

ou seja, centradas unicamente na doença. Partindo desse princípio, os profissionais de 

enfermagem precisam focar-se no binômio criança-família incentivando a participação 

desses sujeitos nas tomadas de decisões por meio de uma relação horizontalizada e 

dialógica
4
.  

 Os eventos cotidianos do hospital compõem, frequentemente, uma experiência 

de sofrimento e desordem à criança. São momentos novos, marcantes e com muitas 

restrições à vida rotineira. Assim, o sofrimento ou a tolerância da criança são 
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determinados pelo contexto da experiência e pelo suporte ou interações com que ela se 

depara
5
.  

Nesse contexto, estudo aponta que a criança, no hospital, defronta-se com 

momentos de dor e sofrimento para os quais ela não estava preparada. Esse fato faz com 

que a mesma tenha medo da situação na qual se encontra
6
. Por isso, a equipe de 

enfermagem exerce papel fundamental para minimizar a situação utilizando estratégias 

pessoais e em conjunto com o objetivo de assegurar o acolhimento e a integralidade do 

cuidado à criança/família.  

A importância de se buscar estratégias para minimizar o desconforto no processo de 

hospitalização se traduz em um compromisso ético e de cidadania, considerando o 

elevado número de internações pediátricas no período de 2008 a 2010 no Brasil, que foi 

de 2.985.527
7
. Para tanto, a equipe de enfermagem precisa reconhecer a importância de 

compartilhar o cuidado com a família da criança, uma vez que ela a ajuda a aceitar com 

mais facilidade a condição de internação, diminuindo a angústia, medo e conflitos 

causados pelo momento vivenciado. Além disso, a presença da família favorece a 

formação de vínculo da criança com os integrantes da equipe de saúde
8
. 

Frente à dificuldade de adaptação da criança no ambiente hospitalar, o enfermeiro e 

sua equipe devem repensar as estratégias utilizadas para com a criança internada, já que 

o cuidado qualificado e ampliado abrange aspectos biopsicosociais, os quais não devem 

ser negligenciados
5
. Por permanecerem mais tempo com a criança hospitalizada, os 

profissionais de enfermagem devem se responsabilizar pelo cuidado contínuo e 

qualificado através de uma abordagem singular e multidimensional, no sentido de 

apreender a integralidade do processo saúde/doença. Essa proximidade implica em uma 

visão ampliada das necessidades de saúde da criança. 
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Com base no exposto e reconhecendo a necessidade e importância do investimento 

e ampliação em estratégias que foquem tanto a criança quanto família e a equipe de 

enfermagem, questiona-se: Que estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional são utilizadas pelos profissionais de enfermagem para atender às 

necessidades da criança/família no processo de hospitalização? Para responder à questão 

proposta, objetivou-se identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. O 

estudo foi realizado em unidades de internação pediátricas de dois hospitais da região 

Sul do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. Hospital 1 (H1) e Hospital 2 (H2). 

 Os participantes totalizaram 13 profissionais, os quais eram representantes de 

duas equipes de enfermagem que atuavam em unidades pediátricas dos hospitais acima 

mencionados. Os critérios de inclusão foram: ser profissional de enfermagem 

(Enfermeiro, Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem) e atuar no setor de 

pediatria. Excluiu-se os profissionais que estavam em afastamento ou férias no período 

da coleta dos dados. 

Os dados foram coletados com base na técnica de Grupo Focal (GF), no mês de 

setembro de 2013. O GF é uma técnica de formação em grupo que visa discutir e 

debater uma determinada temática que é comum a todos os participantes, vivenciada e 

compartilhada por meio de experiências. A interação grupal é uma das características 

dessa técnica de coleta de dados, uma vez que exprime ideias coletivas e serve como 

elemento para a construção do coletivo
9
. 
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O desenvolvimento dos GFs contou com a participação da coordenadora (a 

pesquisadora responsável pela pesquisa), a qual tem o propósito de direcionar e facilitar 

os debates, e do observador, que foi um pesquisador convidado que auxiliou nas 

atividades desenvolvidas nos encontros, gravações, anotações e nas dinâmicas. Cabe à 

coordenadora ter habilidade e clareza para elaborar o guia dos assuntos abordados, 

favorecendo a discussão e a condução do trabalho ao encontro dos objetivos da 

pesquisa
10

. 

Os encontros aconteceram nos cenários de atuação dos profissionais, em uma 

sala confortável e silenciosa que permitiu aos sujeitos sentirem-se em um ambiente 

agradável; as cadeiras ficaram dispostas em círculo, o que contribuiu para a participação 

e interação dos sujeitos, permitindo interação face a face.  

O número de participantes do GF pode variar de seis a 15 pessoas, como é 

geralmente recomendável. No entanto, tradicionalmente, participam de 8 a 10 mas 

também há uma tendência de se realizar GF constituído de 5 a 7 pessoas. Para este 

estudo, foram realizados dois encontros com a equipe de enfermagem da unidade 

pediátrica do H1 e três com a equipe de enfermagem da unidade pediátrica do H2, 

totalizando a participação de 13 profissionais, quatro enfermeiras, sete técnicas de 

enfermagem e duas auxiliares de enfermagem. O tempo médio dos encontros variou 

entre uma e duas horas
11,10

. 

No primeiro encontro realizado com a equipe de enfermagem do H1, 

participaram do GF uma enfermeira e seis técnicas de enfermagem. Na ocasião, foram 

apresentados os seguintes questionamentos: O que significa cuidado de enfermagem à 

criança para você? Como você percebe a hospitalização da criança/família? No segundo 

realizado com a equipe de enfermagem do H1, participaram do GF uma enfermeira e 

seis técnicas de enfermagem. Primeiramente, retomou-se a síntese do primeiro encontro 
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e após foram discutidas as potencialidades e fragilidades do processo de hospitalização 

infantil com base no seguinte questionamento: Que potencialidades e fragilidades você 

percebe no processo de hospitalização da criança?  Já no terceiro encontro realizado 

com a equipe de enfermagem do H1, participaram do GF uma enfermeira e seis técnicas 

de enfermagem. Após retomada da síntese do encontro anterior, buscou-se discutir 

oportunidades e estratégias coletivas capazes de ampliar o cuidado à criança e à família 

durante o processo de hospitalização. Por fim, o quarto e quinto encontros que 

aconteceram com as equipes de enfermagem do H2, compondo o GF duas enfermeiras, 

duas técnicas de enfermagem e duas auxiliares de enfermagem, foram realizados no H1 

com duas equipes de enfermagem diferentes, uma do turno da manhã e outra do turno 

da noite, para melhor compreender a dinâmica de cuidado durante as 24 horas. Em 

ambas as equipes, discutiu-se o significado do cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada, as potencialidades e fragilidades no processo de cuidado à 

criança/família, bem como as estratégias utilizadas pelos profissionais capazes de 

ampliar o cuidado de enfermagem singular e multidimensional. O tempo estipulado para 

cada encontro foi de, no máximo, uma hora e trinta minutos.  (Obs.: acima foram 

citados 2 encontros no H1 e 3 no H2, mas, na continuação, falou-se em 3 no H1 e 2 no 

H2, verificar...) 

A coleta de informações acontecia a partir da discussão coletiva entre as 

participantes sobre o tema proposto após a apresentação de uma atividade instigadora. 

Entende-se por atividade instigadora qualquer ação que mobilize o grupo a pensar e 

refletir sobre um assunto pré-estabelecido, o qual, posteriormente, é apresentado e 

discutido entre os participantes do grupo e a pesquisadora
11

. 

Os encontros com os GFs foram agendados, previamente, conforme a 

disponibilidade dos participantes. Inicialmente, foi apresentado o objetivo da pesquisa, 
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em seguida, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, destacando-se a 

total liberdade do sujeito de desistir do processo a qualquer momento. As falas e 

discussões dos Grupos Focais (GFs) foram gravadas em áudio para garantir a 

fidedignidade dos dados.  

Os dados foram analisados simultaneamente à coleta, visto que a técnica de 

análise utilizada não consente esses processos de forma pontual e/ou sequencial. Dessa 

forma, a análise dos dados ocorreu, a priori, no momento da coleta, juntamente com os 

sujeitos do estudo, como sugere a Análise Focal Estratégica (AFE), técnica específica 

para análise de dados do GF, com ênfase na inserção do participante como sujeito ativo 

no processo da pesquisa (BACKES; COLOMÉ; ERDMANN; et al., 2011).  

Posteriormente, as sínteses dos encontros foram retomadas pela pesquisadora, a 

qual realizou uma análise com base em artigos científicos abordando o cuidado à 

criança hospitalizada com o objetivo de aprofundar a discussões. A partir do momento 

em que a pesquisadora e os participantes ampliaram a discussão grupal, os encontros 

subsequentes tiveram como base os seguintes passos descritos por Backes; Colomé; 

Erdmann; et al. (2011): 1 – Análise Focal Estratégica das potencialidades e fragilidades 

internas; 2 – Análise Focal Estratégica do cenário externo. 

A Análise Focal Estratégica do ambiente interno foi realizada em um encontro 

com cada grupo (Equipe de Enfermagem) e remeteu às potencialidades ou forças que 

maximizam as estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à 

criança e à família no processo de hospitalização e às potencialidades ou forças que 

auxiliaram as profissionais de enfermagem no processo de cuidado à criança 

hospitalizada, tais como experiências agregadoras, inovadoras e transformadoras 

vivenciadas pelas profissionais. As fragilidades ou fraquezas podem ser consideradas 

aspectos que fragilizam ou minimizam a capacidade interativa e associativa de alcançar 
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um cuidado singular e multidimensional à criança e à família no processo de 

hospitalização 

A Análise Focal Estratégica do Cenário Externo teve a finalidade de refletir 

sobre as oportunidades geradas pelo cuidado singular e multidimensional à criança e à 

família no processo de hospitalização, bem como aquelas criadas na convivência das 

equipes de enfermagem com o processo de hospitalização da criança. Os desafios ou 

ameaças foram relacionados às perturbações ou irritações, e alinhamentos consoantes às 

múltiplas interferências sociais do cuidado singular e multidimensional à criança e à 

família no processo de hospitalização. As gravações do GF foram transcritas na íntegra 

pela pesquisadora. 

Para garantir a preservação da identidade e o anonimato dos participantes, os 

sujeitos foram identificados por um código alfanumérico: “PE” (profissional de 

enfermagem), seguido de um número em ordem crescente. Por exemplo: “PE1”, “PE2” 

e assim sucessivamente, até chegar ao número final de sujeitos. 

Todos os princípios da Resolução 466/12
13

 foram descritos no TCLE. Ressalta-

se que, além desses aspectos, durante todo o processo de pesquisa observaram-se os 

conceitos bioéticos fundamentais do respeito à pessoa, a saber: da autonomia, da 

beneficência, da não maleficência e da justiça. Todo participante teve a possibilidade de 

retirar seu consentimento em qualquer etapa da pesquisa sem prejuízo pessoal. Após a 

avaliação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), obteve-se aprovação sob o número 

147/2013. 

 

RESULTADOS  
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 Das sínteses coletivas de cada encontro focal estratégico, como também da 

análise minuciosa dos registros pelas pesquisadoras, resultaram três categorias de 

análise, quais sejam: Encontrando estratégias criativas de cuidado de enfermagem à 

criança hospitalizada; Reconhecendo estratégias de cuidado à família no processo de 

hospitalização da criança; e Distinguindo estratégias de cuidado relacionadas à equipe 

de enfermagem no processo de hospitalização infantil. 

 

Utilizando a criatividade como estratégia de cuidado de enfermagem à criança 

hospitalizada 

 

 A equipe de enfermagem manifesta sua atenção de forma singular e garante que 

o cuidado quando envolve atenção e carinho, ajuda a criança a sentir-se melhor. Ao 

mesmo tempo em que realizam o cuidado e percebem receptividade da criança e sua 

melhora, os profissionais sentem-se realizados com o resultado do seu trabalho. Porém, 

afirmam que a aceitação do momento vivenciado muitas vezes não é assimilada pela 

criança e família, mas a equipe busca aproximar-se da criança e sua família com a 

intenção de ajudar e melhorar a situação. 

 

Muitas vezes não aceitam nosso cuidado. Então, temos que trabalhar em cima deles até para aceitarem a 

própria internação, e conseguirem aceitar a gente também. Não só nós a eles, né? Muitas vezes eles não 

aceitam, e aí surgem os traumas, do branco, da agulha, porque eles têm medo e, muitas vezes, não 

aceitam essa aproximação (PE6). 

Já presenciei muitas crianças que a mãe maltrata. Que não dá atenção, e tu vai lá e dá um pouquinho de 

atenção e parece que tu ganhou o dia, com aquele  minuto de atenção. Então, acredito que tendo 

carinho, atenção, dedicação e afeto, amor e cuidado é uma das principais formas de ajudar uma criança 

hospitalizada (P5). 
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 A importância de manter uma boa relação entre equipe de enfermagem e família 

reflete diretamente na aceitação do processo de hospitalização tanto da criança quanto 

da sua família. A equipe aponta a não aceitação da hospitalização como sendo fonte de 

traumas para a criança, causados pela falta de comunicação com a criança e os membros 

da família. A equipe reconhece que precisa incentivar a aceitação do processo de 

internação e busca aproximar-se da criança e da família com o objetivo principal de 

ajudá-la a adaptar-se no ambiente hospitalar.  

 Como grande aliado, a equipe utiliza a ludicidade para amenizar os traumas, 

principalmente de procedimentos dolorosos que a criança enfrenta no momento da 

hospitalização, conforme o relato a seguir: 

 

A gente pode cantar, dançar, que são coisas que fizemos, mas ela vai sentir dor. Então, eu acho que o 

trabalho da enfermagem é tentar amenizar os traumas que tem durante a internação (P7). 

 

 Além de todos os cuidados que a equipe de enfermagem dispensa à criança, 

enfatiza que o seu papel é ajudá-la a adaptar-se ao ambiente hospitalar procurando 

formas para minimizar as consequências que a hospitalização ocasiona utilizando 

recursos simples, mas de grande aceitação para a criança e sua família. 

 

Qualquer coisa que tu faça, até uma luva com desenho, já muda o dia deles (P6). 

O momento lúdico. O momento que às vezes tu passa até pelos corredores e brinca com balão. A 

imaginoteca (nome da brinquedoteca hospitalar) que nos ajuda, o momento do pátio, nós contarmos às 

vezes numa punção. Eu acho que esse momento é importante durante a hospitalização deles (P3). 
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 A equipe valoriza as atividades que envolvem o lazer da criança e sua família, 

pois compreende a importância dessas atividades para amenizar os traumas referentes à 

hospitalização. Os profissionais veem a criança como um sujeito ativo no processo de 

hospitalização e enfatizam que elas devem ser ouvidas, mesmo aquelas que ainda não se 

comunicam verbalmente ou são introvertidas, assim como observam o comportamento 

da criança visando valorizar a singularidade de cada uma.  

 

Escutar o que a criança tem a dizer e prestar atenção na expressão, tanto corporal quanto a facial. 

Aprender a escutar a criança e a família, e passar a informação o mais clara possível (P5). 

 

 A equipe esclarece que o momento de procedimentos dolorosos é uma situação 

que geralmente causa estresse tanto à criança quanto à família e utiliza estratégias 

capazes de amenizar o sofrimento da criança, como o diálogo e o uso de desenhos para 

entretê-la e esclarecer as mães no momento do procedimento.  

 

Tem que conversar o que vai ser feito, “a tia vai fazer um remedinho”, a equipe tem que ser mais assim, 

porque a pediatria é diferente (P4). 

Por exemplo, como eu sempre faço: “agora a tia vai colocar uma aguinha”, aí se tem um desenho, uma 

borboleta, por exemplo, que as colegas desenham quando puncionam a veia, eu digo: “agora vamos 

colocar uma aguinha pra borboleta”, esse tipo de coisa assim, que eu acho que ajuda e eles entendem, 

param de chorar (P5).  

 

 Segundo os depoimentos, observa-se que as estratégias usadas pelas 

profissionais proporcionam conforto e aceitação às crianças, além de transformar o 

ambiente muitas vezes hostil em descontração e menos agressivo. 
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Uma criança de três anos internada era muito agitada. Não deixava as gurias medicar. Eu peguei um 

boneco que utilizo quando isso acontece. Esse boneco tem duas punções de canudos e mostrei para ele 

que estava fazendo medicação no boneco, e que o boneco não chorava e não tinha medo. Aí pedi para ele 

medicar o boneco para ele ver que o boneco não iria chorar. Então, no momento que ele medicava o 

boneco eu consegui fazer toda a medicação e vi que a partir dali ele perdeu aquele trauma que ele tinha 

(P2). 

 

 Percebe-se que o profissional estabeleceu um vínculo com a criança por meio do 

brinquedo e ainda possibilitou a ela representar-se no boneco. Essa estratégia ampliada 

demonstra a qualidade do cuidado prestado em pediatria, a necessidade de se usar a 

criatividade para auxiliar na melhora da criança e até mesmo na relação com toda a 

equipe. Esta se mostra criativa, proativa e encontra várias maneiras de transformar 

momentos de dor e angústia da criança em algo mais tranquilo e possível de ser 

assimilado pela mesma. 

 Os profissionais declaram que os espaços lúdicos em unidades pediátricas 

melhoram significativamente o estado de saúde da criança e facilitam a sua adaptação, 

bem como da família. As mães ficam mais tranquilas quando levam seus filhos à 

brinquedoteca, e as crianças sentem-se mais felizes, menos ansiosas e estressadas. Essa 

estratégia influencia diretamente no bem-estar da criança e sua família, visto que lá ela 

consegue distrair-se e melhorar seu humor e aceitação dos procedimentos. 

 

O momento de sonhos que eles têm aqui é a imaginoteca (brinquedoteca). Então, eles esquecem, ficam 

num mundo de brinquedos só deles. É o momento lúdico deles, de distração, de descanso para a 

cabecinha deles. A imaginoteca vem com esse lado terapêutico, e tem resultado. Eles vêm de lá mais 

felizes, menos ansiosos, menos estressados, menos chorosos, eles se distraem. E as mães também, por 

que aqui elas ficam sentadas, descansando, pois são os monitores que tomam conta da criança (P6). 
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 A equipe de enfermagem utiliza desenhos nos curativos das punções venosas 

como forma de distrair a criança e acima de tudo criar um vínculo afetivo. Os 

profissionais acreditam na capacidade de imaginação das crianças e que realmente essa 

estratégia proporciona benefícios tanto para criança que aceita melhor os procedimentos 

quanto para a família que percebe seu filho tranquilo e calmo.  

 

Os desenhos estimulam a imaginação deles. Esses dias fui tirar o curativo de uma criança, e ela disse 

“Tia, tu vai colocar fora meu cavalinho?”. Sempre quando ia fazer uma medicação eu dizia: “o 

cavalinho está com fome e com sede”. Então, hoje, quando eu fui tirar o curativo ele me perguntou: 

“Mas tia, tu vai colocar fora meu cavalinho?”. E eu disse que o cavalinho dele iria descansar um pouco 

(P7). 

 

Utilizando estratégias de cuidado à família no processo de hospitalização da 

criança 

 

 O propósito principal do cuidado dos profissionais à família da criança está em 

diminuir o estresse que a mesma acumula durante o processo de internação. A equipe 

busca dar apoio emocional à família da criança, através do diálogo, com a intenção de 

minimizar seu sofrimento e, assim, manter um ambiente calmo e tranquilo, não 

dissolvendo o estresse para os demais acompanhantes. 

 

Quando a gente vê uma mãe estressada, nós jogamos para tentar acalmá-la e resolver da melhor 

maneira possível. Contentar ela de alguma forma para que não distribua o estresse para as outras mães 

(P7). 

 

 A equipe de enfermagem admiti que as mães necessitam de atenção e carinho 

porque também enfrentam um momento singular, uma vez que, além de vivenciarem o 
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sofrimento dos filhos, elas próprias enfrentam incertezas, dificuldades e cansaço. A 

equipe de enfermagem exerce papel importante no sentido de auxiliar a família a 

enfrentar o processo de hospitalização e criar estratégias de defesa para minimizar as 

situações vivenciadas. 

 

Às vezes eu percebo que temos que parar um pouco. As mães precisam de atenção (P3). 

Entendo que não só a criança necessita de cuidado, mas também toda a sua família. Incentivar e ajudar 

nessa nova fase que é o meio hospitalar (P7). 

 

 A equipe de enfermagem declara que o vínculo é fundamental para que as mães 

possam estabelecer confiança na equipe, visto que no momento em que a mãe/família 

compreende e valoriza o trabalho dos profissionais, tornam-se mais acessíveis e aceitam 

as condições que a hospitalização causa à criança e à família. Os profissionais buscam 

estratégias de comunicação, como a criação do vínculo, com a intenção de realizar o 

cuidado humanizado, com foco na criança e sua família. Sendo assim, destaca-se a 

importância do cuidado ser realizado a partir de uma visão ampliada, favorecendo um 

bom atendimento para a criança e família. 

 

A gente tem que criar um vínculo com a mãe, para ela confiar no teu trabalho. Eu acho que com essas 

duas coisas tu vais conseguir fazer um trabalho bem feito (P1). 

 

 Outra estratégia visualizada pela equipe de enfermagem está na transparência e 

clareza das informações. Os profissionais sabem que cada um entende e absorve as 

informações de forma singular de acordo com o contexto que vivenciam e o grau de 

instrução que possui. No entanto, apesar de entenderem a necessidade de esclarecer a 

família sobre tudo o que será realizado com a criança, enfatizam que, quando a mãe 
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entende melhor todo o processo, isso possibilita realizar um cuidado singular e 

multidimensional. 

 

Quando a mãe é mais esclarecida tu vais falar de um jeito, o importante é que elas entendam. Às vezes 

tem que explicar um pouco mais (P2). 

A gente tem que ter um jeito para falar sobre o cuidado com essa mãe e explicar tudo. O porquê de cada 

medicação tem que explicar, para que ela entenda melhor e que a gente possa fazer um trabalho mais 

adequado e eficaz para criança (P1). 

 

 No momento dos procedimentos dolorosos, a equipe valoriza a presença da mãe, 

e os profissionais salientam que conversam com a criança e a mãe, pois reconhecem a 

necessidade desta, os momentos de angústia que vivencia, e demostram estar dispostos 

a dialogar com a mesma para amenizar seu sofrimento.  

 

Na hora da punção é a hora que a gente conversa, não só com a criança, mas com a mãe também (P3).  

 

Distinguindo estratégias de cuidado relacionadas à equipe de enfermagem no 

processo de hospitalização infantil 

 

 A equipe de enfermagem enfrenta um estresse diário no ambiente hospitalar 

pediátrico em decorrência da singularidade que acompanha essa especificidade, visto 

que ajudar somente a criança não é suficiente, uma vez que a sua família também faz 

parte do cuidado. E é a partir da família que o profissional consegue atender às 

necessidades da criança de forma ampliada. A equipe aponta como estratégia o preparo 

psicológico que os profissionais devem ter, e de forma contínua. Sabe-se que cada ser 

reage de forma singular às situações vivenciadas, entretanto, com a devida 
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instrumentalização, os profissionais podem aperfeiçoar suas habilidades emocionais e, 

assim, realizar o cuidado de forma prazerosa. 

 

Às vezes eu tenho vontade de sair correndo porque cansa. Então, acho que isso deve ser trabalhado e ter 

que ver formas de se trabalhar isso com a equipe o tempo todo (P2). 

Para amenizar o trauma da hospitalização, a equipe tem que estar preparada psicologicamente. É um 

lugar estressante, temos que dar atenção à criança e à mãe, e isso sobrecarrega às vezes, atender todo 

mundo junto (P7). 

 

 A equipe de enfermagem utiliza o diálogo continuamente para resolver 

problemas relacionados ao processo de hospitalização da criança enfatizando que cada 

situação tem a sua singularidade. Amplia o pensamento ao reconhecer que o 

envolvimento social faz parte do cuidado de enfermagem, o que facilita o enfrentamento 

de problemas sociais envolvendo a criança hospitalizada, como a negligência de 

cuidados, higiene, alimentação, entre outros. 

 

Eu sei que não vai adiantar eu ficar nervosa ou irritada como uma situação, então eu converso, falo, 

digo que vamos resolver o problema, é um trabalho diário e cada situação é diferente da outra, tem o 

envolvimento social, como, por exemplo, o conselho tutelar, assistente social (P7). 

 

 Ao se autoavaliarem, os profissionais reconhecem que a humanização do 

cuidado depende da sua relação com a criança e a família. Cada um precisa refletir a sua 

prática a fim de melhorar o cuidado que presta à criança hospitalizada e à família. 

Declaram que é através do toque, ter empatia com a criança e a família, informar todos 

os procedimentos que serão feitos, que se configuram como atitudes de humanização do 

cuidado. 
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Acho que a paciência precisa ser trabalhada no nosso dia a dia. A humanização do cuidado também. 

Conversar com a criança e a mãe, no toque da criança, não ser tão tecnicista e sim ter simpatia, isso já 

um ato de humanização. Nos procedimentos eu tenho que usar da humanização, ter paciência, demostrar 

que seu o que estou fazendo (PE2). 

 

 Observa-se que todas as estratégias sugeridas e realizadas pelos profissionais 

têm a finalidade de aprimorar o cuidado à criança e à família. Salientam a importância 

do conhecimento, já que é através do saber teórico e prático que a equipe de 

enfermagem pode assistir de forma integral a criança e a família. A sensibilidade pode 

transformar as práticas de cuidado, como pode ser observado no depoimento a seguir: 

Eu acho que uma das estratégias que nós vamos ter que usar é a capacitação. Atualizações que a gente 

tem que ter e que existe todos os dias na nossa área pediátrica. Incluir e envolver a equipe nessas 

capacitações (PE3). 

A gente começou a se dar conta que fazia muito diferença na relação dela com a gente deixar a mãe 

presente na hora dos procedimentos. Eu não tinha essa visão humanizada. A gente passou a ver depois 

do curso que fizemos. Que ela tem direitos, a mãe tem direito de opinar no nosso cuidado (PE1). 

 

 Os direitos da criança e família deveriam estar agregados no fazer dos 

profissionais desde a formação. No entanto, é imprescindível que a equipe de 

enfermagem esteja receptiva para mudanças e aperfeiçoamentos. Pois, como se percebe, 

refletiram-se diretamente em todos os membros envolvidos no processo de 

hospitalização.  

 Amenizando os traumas da criança com a presença da mãe durante 

procedimentos dolorosos, uma vez que através da transparência a mãe se acalma, os 

profissionais sentem-se gratificados em perceber que estão fazendo a diferença na vida 

da criança e da mãe. Os enfermeiros valorizam a história de vida da criança e sua 
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família, tudo o que envolve seu contexto, a fim de estruturar o cuidado com vistas a 

contemplar todas as necessidades da criança. 

 

Tem que prestar atenção no individual de cada criança, suas particularidades, contexto social, 

financeiro, as condições, que doença essa criança tem, né? Então, tudo isso tem que ver para fazer um 

planejamento do cuidado (P2). 

 

 A equipe de enfermagem aponta que os profissionais, quando exercem uma 

função ativa na unidade, possivelmente conseguem trazer benefícios, mudanças de 

rotinas, resoluções de problemas envolvendo a mãe, entre outros. 

 

Eu interferi na rotina aqui da unidade, pois verificavam os sinais vitais de 4/4 horas, que não se usa nem 

em UTI mais, que não é uma rotina para enfermaria. Imagina às 4 da manhã acender a luz do quarto 

para ver os sinais da criança! Eu levantei que nós estávamos ultrapassados. Então, é essa visão que a 

gente precisa ter. A gente conseguiu mudar para duas vezes na noite (PE4). 

Tinha uma criança em fototerapia, e toda vez que eu ia lá a criança estava fora do berço. A mãe não 

deixava. Eu disse que iria fazer queixa para a enfermeira. Eu me sinto mal quando tenho que fazer isso, 

mas era necessário... (P3). Nunca ninguém olhou no olho dela e disse: se tu continuar tirando teu bebê 

da foto, uma doença que é muito simples de curar pode se transformar em um retardo mental. Eu fui 

firme com ela, mas ao mesmo tempo que vi que ela estava ficando assustada, eu propus que, se o bebê 

chorava, nós pediríamos um leite de complemento para o bebezinho. Então, o momento que a gente deu o 

complemento com seringa ele dormiu a noite toda, era simples (PE4).  

 

 Os dados refletem que os profissionais de enfermagem conseguem distinguir 

estratégias de cuidado singular e multidimensional à criança e à família. Reconhecem 

que tal processo implica em atitudes pessoais que precisam ser avaliadas continuamente. 

Da mesma forma, deixam claro que o cuidado não se reduz a uma ação técnica, mas se 
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mostra em uma dinâmica singular que requer o envolvimento ativo de todos os atores 

do processo. 

 

DISCUSSÃO  

 

 Este estudo corrobora que a hospitalização infantil é um processo que 

frequentemente gera angústias, não só para a criança mas também para toda a família 

envolvida
5-6

. Com o objetivo de amenizar os traumas da criança advindos da 

hospitalização, a equipe de enfermagem busca estratégias ampliadas de cuidado, as 

quais ajudam a criança a compreender melhor o momento da hospitalização.  

 Sendo assim, a aceitação da família no ambiente hospitalar e sua inserção como 

facilitadora do cuidado é visualizada como uma estratégia de cuidado ampliada. 

Portanto, a participação da família e a interação com a equipe de enfermagem tornam-se 

fundamentais durante o processo terapêutico
14

. 

Nesse contexto, o modo como a criança enfrenta a hospitalização e a doença 

depende de seu processo de adaptação, sendo indispensável o cuidado de enfermagem 

para que ela consiga elaborar seus sentimentos. Através da disponibilidade afetiva, do 

fornecimento de informações, das atividades recreativas, da escuta sensível e da 

presença da equipe de enfermagem é possível auxiliar a criança a vivenciar este 

período
15

. No entanto, a criança pode visualizar o ambiente hospitalar como um local 

para a realização de procedimentos dolorosos, com eventuais consequências 

biopsicossociais no seu desenvolvimento futuro
16

. 

Cada criança reage de forma distinta ao mesmo estressor. Assim, a 

hospitalização pode causar alterações emocionais na criança, visto que estar 

hospitalizado pode significar recolher-se em um ambiente impessoal e ameaçador. De 
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acordo com a sua capacidade de compreensão, o ambiente hospitalar pode ser 

interpretado como um local aterrorizante para a criança porque não há nada que possa se 

identificar e associar com suas experiências anteriores
17

. 

Logo, o cuidado de enfermagem à criança hospitalizada abrange mais do que 

procedimentos técnicos. Permeia todas as atividades que envolvem o cuidado, isto é, vai 

além das necessidades biológicas e do cumprimento das rotinas. Essa forma de cuidado 

ampliado e interativo, entre os profissionais de enfermagem, a família e a criança 

hospitalizada, facilita a adaptação da criança ao hospital, melhora seu estado de saúde, 

diminuindo o trauma da hospitalização, e ameniza os medos e angústias. Propicia a 

continuidade do crescimento e possibilita o restabelecimento físico e emocional da 

criança
18

.  

A equipe de enfermagem exerce papel fundamental durante a hospitalização, 

sendo responsável pela qualidade do cuidado prestado à criança. Assim, é necessário 

que os profissionais de enfermagem tenham, além de conhecimento técnico, criatividade 

e sensibilidade para reconhecer e buscar estratégias que possibilitem atender às 

necessidades da criança em processo de hospitalização
19

.  

Nesse contexto, as brinquedotecas hospitalares, obrigatórias nas unidades 

pediátricas, podem ser consideradas uma possível estratégia de cuidado e aliadas dos 

profissionais de enfermagem e familiares da criança
20

. Pois, neste ambiente, a mesma 

tem a oportunidade de expressar por meio do brincar suas angústias, aflições e 

incertezas. Podem ainda fortalecer o vínculo entre equipe de enfermagem, família e 

criança, amenizando, desse modo, consequências traumáticas que a hospitalização 

poderá causar.  

É através das estratégias emergidas neste estudo que os profissionais de 

enfermagem poderão amenizar o estranhamento causado pelo ambiente hospitalar, e 
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brinquedotecas e atividades recreativas mostraram-se eficazes, já que a criança sente-se 

mais tranquila e consegue assimilar com mais facilidade a situação vivenciada.  

 

CONCLUSÕES  

 

 Este estudo possibilitou identificar que os profissionais de enfermagem buscam 

estratégias eficazes no cuidado à criança hospitalizada utilizando recursos simples, 

como o diálogo, brinquedoteca e ludicidade, para melhorar a aceitação da hospitalização 

não somente da criança como também da família que a acompanha. 

 A equipe de enfermagem valoriza a presença da família e compreende que atuar 

em pediatria significa cuidar de forma ampliada e contextualizada pela inclusão dos 

diferentes atores. Além disso, busca manter a tranquilidade do acompanhante, pois 

visualiza que o comportamento do mesmo está diretamente relacionado ao da criança.   

 A equipe de enfermagem reforça a importância da presença da família e trabalha 

com a intenção de mantê-la o mais próxima possível com o propósito de cultivar um 

ambiente hospitalar acolhedor e familiar. A equipe busca, também, estratégias para 

minimizar os traumas referentes à hospitalização através do diálogo com a criança e sua 

família, que, na maioria das vezes, é representada pela figura materna. Os profissionais 

admitem que a hospitalização abrange todo o contexto afetivo, social e cultural da 

criança e família.  

 Os resultados encontrados contribuem para novas reflexões a respeito do modo 

como a equipe de enfermagem tem realizado o cuidado à criança e sua família em 

processo de hospitalização. Atender às necessidades da criança/família, de forma 

singular e multidimensional, exige qualificação por parte da equipe a fim de encontrar 
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estratégias que ampliem o cuidado, contribuindo para minimizar os traumas enfrentados 

pela criança/família. 

 Diferentemente de muitos estudos que evidenciaram que o cuidado de 

enfermagem em muitos casos é técnico e desumano, os resultados do presente trabalho 

evidenciam que os profissionais de enfermagem conseguem, sim, fazer a diferença no 

processo de cuidado pelo desenvolvimento de estratégias criativas e participativas. Em 

muitas situações conseguem superar, inclusive, as suas próprias expectativas pela 

possibilidade de ir além das normas e rotinas e encontrar uma resposta para cada 

realidade, em particular, seja em relação à criança, seja em relação à família ou à 

própria equipe. 

 Como contribuição desta pesquisa à Enfermagem, espera-se sensibilizar e 

mobilizar os profissionais de enfermagem para a importância de pensar e criar 

estratégias ampliadas de cuidado, capazes de assegurar a integridade física e psíquica da 

criança hospitalizada e sua família. 

 

REFERÊNCIAS  

 

1 Alvarez REC. O significado do cuidado para a criança hospitalizada [dissertação]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2002. 

 

2 Castro AS, Silva CV, Ribeiro CA. Tentando readquirir o controle: a vivência do pré-

escolar no pós-operatório de postectomia. Rev Lat Am Enferm. Ribeirão Preto [internet] 

Sept./Oct. 2004 [acesso em 12 de dezembro de 2013];12(5):797-805. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692004000500014. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692004000500014


90 

3 Ribeiro CA. Crescendo com a presença protetora da mãe: a criança enfrentando o 

mistério e o terror da hospitalização [tese doutorado]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 1999. 

 

4 Yamamoto DM, Oliveira BRG, Viera CS, Collet N. O processo de trabalho dos 

enfermeiros em unidades de alojamento conjunto pediátrico de instituições  hospitalares 

públicas de ensino do Paraná. Texto Contexto Enferm, Florianópolis [internet] Abr-Jun 

2009 [acesso em 20 de novembro de 2013]; 18(2): 224-32. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n2/04.pdf.  

 

5 Vasques RCY, Bousso RS, Mendes-Castillo AMC. A experiência do sofrimento: 

histórias narradas pela criança hospitalizada. Rev Esc Enferm USP [internet] 2011 

[acesso em 01 de janeiro de 2013]; 45(1):122-9. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n1/17.pdf. 

 

6 Gomes GC, Nicola GDO, Souza NZ, Chagas MCS, Farias DR, Xavier DM. 

Percepções da família acerca das dificuldades de adaptação da criança à hospitalização: 

subsídios para a enfermagem. Cogitare Enferm.  [internet]. Out/Dez. 2013 [acesso em 

07 de janeiro de 2013];18(4):767-74. Disponível em: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/issue/current.  

 

7 BRASIL. Atualizações das informações de internações hospitalares de janeiro/2009 a 

fevereiro/2010. DATASUS, acessado em 20/01/2013, 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. In: MENEZES, M. A criança e sua 

rede familiar: significações do processo de hospitalização. Florianópolis, 2010. 411p. 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n2/04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n1/17.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/issue/current
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php


91 

Tese de Doutorado em Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

8 Gomes GC, Pintanel AC, Strasburg AC, Erdmann AL. O apoio social ao familiar 

cuidador durante a internação hospitalar da criança. Rev. enferm. UERJ [Internet] 

2011;19(1):64-9 [acesso em 18 abr 2012]. Disponível: 

http://www.facenf.uerj.br/v19n1/v19n1a11.pdf.  

 

9 Pope C, Mays N, organizadores. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed; 2009. 

 

10 Dall’agnol CM., Trench MH. Grupos focais como estratégia metodológica em 

pesquisa na enfermagem. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre 1999, 

20(1):525.  

 

11 Debus M. Manual para excelencia en la investigación mediante grupos focales. 

Washington (USA): Academy for Educational Development; 1997. 96p. 

 

12 Backes DS, Colomé JS, Erdmann RH, Lunardi VL. Grupo focal como técnica de 

coleta e análise de dados em pesquisas qualitativas. O Mundo da Saúde, São Paulo 

[internet] 2011 [acesso em13 de janeiro de 2013]; 35(4):438-442. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/grupo_focal_como_tecnica_coleta_analise_dado_

pesquisa_qualitativa.pdf. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/grupo_focal_como_tecnica_coleta_analise_dado_pesquisa_qualitativa.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/grupo_focal_como_tecnica_coleta_analise_dado_pesquisa_qualitativa.pdf


92 

13 Brasil. Conselho Nacional de Saúde.  Diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa em seres humanos. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

14 Strasburg AC, Pintanel AC,Gomes GC, Mota MS6 campos. Cuidado de enfermagem 

a crianças hospitalizadas: percepção de mães acompanhantes. Rev. enferm. UERJ, Rio 

de Janeiro [Internet] 2011 abr/jun; [acesso em: 15 de out. de 2013]; 19(2):262-7. 

Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a15.pdf. 

 

15 Protas JS, Anton M. Sentimentos despertados em pais de crianças transplantadas de 

fígado frente à reinternação hospitalar. Psico [Internet] 2011;42(4):481-6 [acesso em 14 

out 2012]. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/7369/7453. 

 

16 Maia EBS, Ribeiro CA, Borba RIH. Understanding nurses' awareness as to the use of 

therapeutic play in child care. Rev Esc Enferm USP [Internet] 2010;45(4):837-44 

[acesso em 13 out 2012]. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S008062342011000400007. 

 

17 Schneider CM, Medeiros LG. Criança hospitalizada e o impacto emocional gerado 

nos pais. Unoesc & Ciênc. ACHS [Internet] 2011;2(2):140-54 [acesso em 18 abr 2013]. 

Disponível: http://editora.unoesc.edu.br/index. php/achs/article/view/741/pdf_216. 

 

18 Lapa DF, Souza TV. A percepção do escolar sobre a hospitalização: contribuições 

para o cuidado de enfermagem. Rev Esc Enferm USP [internet] 2011; 45(4):811-7 

http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a15.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/
http://dx.doi.org/10.1590/S008062342011000400007
http://editora.unoesc.edu.br/index


93 

[acesso em 12 de maio de 2013]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n4/v45n4a03.pdf. 

 

19 Quirino DD, Collet N, Neves AFGB. Hospitalização infantil: concepções da 

enfermagem acerca da mãe acompanhante. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 

[Internet] 2010 jun; [acesso em: 15 de out. de 2013]; 31(2):300-6. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472010000200014. 

 

20 Brasil. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades 

de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Lei Nº 11.104, 

de 21 de março de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472010000200014


94 

6 O COMEÇO DE UMA NOVA HISTÓRIA: Ideias conclusivas 

 

     Este estudo possibilitou alcançar os objetivos propostos pela pesquisa. O cuidado 

de enfermagem à criança hospitalizada é visualizado de forma ampliada e 

contextualizada. Os profissionais de enfermagem buscam estratégias eficazes no 

cuidado, utilizando recursos simples, como o diálogo, a brinquedoteca e a ludicidade, 

para melhorar a aceitação da hospitalização não somente da criança, como da família 

que a acompanha. 

 A equipe de enfermagem reforça a importância da presença da família e trabalha 

com a intenção de mantê-la o mais próxima possível, com o propósito de cultivar um 

ambiente hospitalar agradável. A equipe busca, também, estratégias para minimizar os 

traumas referentes à hospitalização, através do diálogo com a criança e sua família que, 

na maioria das vezes, é representada pela figura materna. Os profissionais reconhecem 

que a hospitalização abrange todo o contexto afetivo, social e cultural de criança e 

família.  

 Sendo assim, os profissionais valorizam a presença da família e compreendem 

que atuar em pediatria significa atender à unidade complexa de cuidado que se 

configura pela criança e acompanhante. Além disso, busca manter a tranquilidade do 

acompanhante, pois visualiza que o comportamento deste está diretamente relacionado 

com o da criança.   

 No entanto, observou-se que a hospitalização infantil causa, na equipe de 

enfermagem, estresse em decorrência de problemas sociais, os quais envolvem 

negligência de cuidados à criança. Os profissionais reconhecem que o processo de 

hospitalização causa impacto em toda estrutura familiar, principalmente à criança, 

porém, com a presença da mãe, é possível amenizar a situação. 

 Os resultados encontrados contribuem para novas reflexões acerca do modo 

como a equipe de enfermagem tem realizado o cuidado à criança e sua família em 

processo de hospitalização. Atender às necessidades da criança/família, de forma 

singular e multidimensional, exige qualificação por parte da equipe, a fim de encontrar 

estratégias que ampliem o cuidado, contribuindo para minimizar os traumas enfrentados 

pela criança/família. 

 Considerando que à criança e sua família em processo de hospitalização 

vivenciam um período sensível da etapa evolutiva, a infância, pois esta exige dos 

profissionais de enfermagem e saúde, sensibilidade, acolhimento e um cuidado voltado 
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para a totalidade do seu ser. Portanto, é fundamental visualizar a criança como um ser 

em processo de construção no mundo, levando em consideração suas fragilidades, 

situações de vulnerabilidade e necessidades de cuidados tanto em nível técnico como 

expressivos, bem como as implicações de vivenciar uma doença/hospitalização tanto 

para si como para o familiar que o acompanha. Sendo assim, compreender os 

significados e estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional, no 

mundo do hospital, oferece subsídios para o aprimoramento do cuidado à criança 

hospitalizada e sua família. 

Diferentemente de muitos estudos que evidenciaram que o cuidado de 

Enfermagem, em muitos casos, é técnico e desumano, os resultados do presente trabalho 

evidenciaram que os profissionais de Enfermagem conseguem, sim, fazer a diferença no 

processo de cuidado pelo desenvolvimento de estratégias criativas e participativas. Em 

muitos casos, conseguem superar, inclusive, as suas próprias expectativas pela 

possibilidade de ir além das normas e rotinas e encontrar uma resposta para cada 

realidade, em particular, seja em relação à criança, seja em relação à família ou a 

própria equipe. 

 Esta pesquisa apresenta as limitações de uma pesquisa qualitativa, a qual não 

pretende generalizações. Como contribuição desta pesquisa à Enfermagem, espera-se 

sensibilizar e mobilizar os profissionais de enfermagem para a importância de rever 

estratégias ampliadas de cuidado, capazes de assegurar a integridade física e psíquica da 

criança hospitalizada e de sua família. 
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ANEXO I- Significado do cuidado de enfermagem, estratégias de cuidado e 

desafios à criança hospitalizada por meio de desenhos representados pelos 

profissionais de enfermagem 

   

 

Valorizar cada gesto dos participantes deste estudo demostra a gratidão e orgulho por 

todas as maneiras que os mesmos encontraram para expressar seu cuidar em pediatria. 

Corroborando que as estratégias de cuidado são ampliadas e demostram o cuidado 

singular e multidimensional, apresenta-se abaixo a forma mágica que os profissionais de 

enfermagem utilizaram para contemplar o cuidado singular e multidimensional à criança 

hospitalizada.  

  

 

 

 

 

Desenho 1 

 

P2- interagir com a criança de várias maneiras, até mesmo no momento mais difícil 

como na hora da medicação, tentar brincar, distrair, tornando o momento menos 

agressivo.  
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Desenho 2 

 

P2- cuidado de enfermagem à criança é observar, auxiliar e ouvir. A gente observa a 

criança quando interna, como essa criança é tratada, como é a família. Como interage 

em relação ao ambiente e a gente. Por que é um ambiente desconhecido, e isso deixa a 

criança mais fragilizada. 

 

Desenho 3 

 

P3- é tu se dedicar ao paciente como se fosse teu filho, é amor.  
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Desenho 4 

 

P1- o cuidado singular é algo específico. E o multidimensional é o todo. 

 

Desenho 5 

 

P1- cuidado à criança é proteção, além da participação no processo de cura, o apoio 

naquele momento, que eu acho que é um momento de fragilidade da criança e da 

família, porque quando a criança tá internada ela sofre, eu sempre dou um exemplo, ela 

sai de casa, vem pra um lugar que é apertado, tá num quarto que não é o dela, toda hora 

entram no quarto, acendem a luz, então é um momento difícil para criança e para os pais 

também, muda a rotina, muda a alimentação, muda tudo na vida da criança. 

 

 



105 

 

Desenho 6 

 

P2- O cuidado de enfermagem sempre deixa a criança em evidência, considero o pai e a 

mãe como participantes, não só a mãe, embora a figura da mãe é mais presente, mas 

existe o pai, acho que a gente tem que trazer o pai para cuidar não só da criança, mas 

para ter responsabilidade com essa criança, com esse filho, e não só a mãe ser 

responsável pelo filho, mas o pai também, porque que a mãe tem que abandonar 

emprego, abandonar a vida social, e o pai quando faz isso é considerado ainda “coitado” 

por ter deixado o emprego, né. 

 

Desenho 7 

 

P3- quando meu filho nasceu teve que ficar internado na UTI um mês, então eu pude 

sentir o outro lado da moeda, é bem difícil. E às vezes a gente não consegue enxergar a 
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dor daquele familiar, achamos que é besteira, que a mãe é chata, mas não, tem muito 

estresse, mau humor, tanto da criança quanto da mãe. Às vezes aparece um desconforto, 

uma resistência, impaciência e dor. E, também, criança não tem paciência de ficar 

isolada num quarto dia inteiro. Às vezes tornar esse momento suportável não é o 

bastante, a gente tem que dar apoio em todas as horas e acolher como se fosse nossos 

filhos. Pois é bem difícil para eles, tanto para a família quanto para a criança. 

 

Desenho 8 

 

P1- Quando eu penso em cuidado na pediatria, eu penso em pegar no colo, abraçar. Se 

eu pudesse pegar tudo o que a criança sente no momento de uma punção, às vezes é 

difícil, a gente vê todo aquele estresse que a criança sofre.  Eu acho que nós da pediatria 

temos que ter um “ouvido bem grande”, saber ouvir, e falar o necessário, porque as 

mães são bem solicitantes, então, temos que saber ouvir, tranquilizá-las. Fazer uma 

parte de psicólogo também, para que o trabalho fique mais harmonioso para trabalhar. 

Somos uma equipe, a equipe de enfermagem, o cuidador que é a mãe, a criança e os 

médicos, e se não nos dermos às mãos, o cuidado e o atendimento não ficam completos, 

se eu não tiver todas as etapas certas. 
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Desenho 9 

 

 

Desenho 10 
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P4- eu desenhei um sol que significa chama do calor humano, o sol para aquecer essa 

pessoa que precisa de cuidado, esse espírito que precisa tanto do cuidado e do 

acolhimento. O arco-íris significa um pouco de sonho e fantasia, tentar deixar as coisas 

mais leves um pouco, mais coloridas e um pouco mais de inocência, né. Acreditar no 

sonho nunca é demais e não tem idade para isso. A árvore significa um trabalho com 

raízes, às vezes fantasioso mas com raízes, e que dessas raízes devem ter muito amor 

para oferecer, e a flor significa a criança que precisa ser regada e cuidada para se 

desenvolver e crescer feliz.  

 

Desenho 11 
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Desenho 12 

 
 

P3- eu acho que umas das estratégias que nós vamos ter que usar é a capacitação, 

atualizações, que a gente tem que ter e que existem todos os dias na nossa área de 

pediatria, pra escutar e incluir a equipe nessa capacitação pra se envolver, apresentar os 

tema e os trabalhos. Não adianta ser um grupo, tem que ser uma equipe realmente, tem 

que se ajudar, senão a unidade, o atendimento não flui. A borboleta é uma maneira que 

a gente tem lúdica de distrair as crianças, no início era só o que eu sabia desenhar 

quando iniciei aqui, então ficou a borboleta como um símbolo da pediatria. Desenho 

uma borboleta, um palhaço ou uma flor, porque é com o desenho que as gurias usam 

para tentar distrair a criança na hora da medicação e fazer a criança esquecer um pouco 

do procedimento traumático. Na hora da punção é a hora que a gente conversa, não só 

com a criança, mas com a mãe, porque muitas vezes não se consegue puncionar, e isso 

causa revolta ao familiar, para o cuidador que está ali com a criança, é um momento que 

causa resolva, eles dizem “já picaram muitas vezes e até agora não conseguiram”. Então 
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essa é uma questão que também tem que ser capacitado na equipe, a punção venosa, ela 

é um procedimento na criança que realmente é difícil, não que não saibam puncionar, 

mas tem dias que o procedimento fica difícil mesmo. Então, eu acho que vai muito do 

psicológico, de fazer a mãe pensar que é necessário aquilo ali, e isso para nos 

conseguirmos só através de uma conversa, né, e explicando o porquê da importância 

daquele procedimento. 

 

Desenho 13 

 

P1- eu desenhei uma mão que significa uma luva, porque geralmente quando a gente vai 

puncionar um acesso uma maneira de a gente conquistar a criança é fazendo um balão 

com a luva de procedimentos. Então, dizemos: “olha o balão, os dedinhos”, a borboleta 

desenhada no curativo do acesso quando puncionamos e isso faz com que na hora da 

medicação tu dizer para ela: “oh, a tia vai dar água para tua borboleta”, são duas 

maneiras, e o sol pra alegrar o ambiente.  
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Desenho 14 

 

P2- eu desenhei uma criança no corredor ou no quarto tentando puncionar e tentando 

distrair com uma boneca ou uma bola e inventando, e muitas vezes quando estou 

puncionando eu digo: “olha ali na parede o peixe, a borboleta, como eles são bonitos”, 

pra tentar acalmar a criança. Muitas vezes a gente tira o mandril e mostra só a 

borrachinha para criança, e falamos que não vai machucar, tentamos acalmar eles.  

 

Desenho 15 

 

P5- para mim uma palavra é chave e resume tudo, que é o COMPROMETIMENTO 

com tudo o que se faz, não só profissional, mas também pessoal. Isso é um grande 

desafio, não só pra mim, mas para todos, né. Até o comprometimento da mãe em fazer a 

nebu no horário certo, em ajudar a fazer medicação, não dizer que a tia é má, é um 

comprometimento de ela ajudar a gente a trabalhar, para essa criança se curar e sair bem 

daqui, não voltar mais. É o comprometimento também da gente pegar um trabalho para 

fazer e conseguir chegar até o final, e isso não depende só de uma pessoa, depende de 
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toda equipe de saúde, não só da enfermagem. É comprometimento de conseguir dar uma 

continuidade. O comprometimento começa grande e vai diminuindo, como se, a cada 

passo, a cada dia a pessoa fosse diminuindo um pouco o que poderia fazer não só a 

enfermagem. Como, por exemplo, tinha uma criança que tinha que fazer fono, a 

enfermeira marcou, fez tudo o que tinha que fazer e a mãe não trouxe a criança depois 

para fazer, então falta conseguir dar uma continuidade. Às vezes tu escuta as queixas da 

criança e tu sabe que ela precisa de um medicamento, mas não depende de mim, precisa 

do médico ter a boa vontade de prescrever. Então, começa muito bem, mas depois 

parece que tu não consegue continuar. SIGNIFICADO DAS CORES: o preto é que eu 

sinto muito, né, por ter coisas que não dependem da gente e não conseguirmos ir adiante 

porque tu depende de outras pessoas, e as vezes até para disponibilizar um pouco mais 

do teu tempo, da boa vontade da mãe. O colorido é o comprometimento em especial 

com a criança, porque é um alicerce para vida dela, a gente já tem um presente, tivemos 

um passado e vamos ter um futuro, e essa criança tem todo o futuro pela frente, né. Ele 

tem todo um colorido que será colorido ou não. Depende desse alicerce e dessa base 

infantil que ela está tendo. A criança merece o comprometimento, é direito dela, mas às 

vezes a gente não consegue fazer como deveria ser feito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ANEXO II- Parecer do CEPAS 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
C E P A S 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA NA ÁREA DA SAÚDE 

Universidade Federal do Rio Grande / FURG 

_________________________________________________________ 

 

PROJETO: Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à criança e à família 

no processo de hospitalização 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que tem como 

objetivos Compreender o significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; Identificar 

estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional que atendam às necessidades da 

criança e da família no processo de hospitalização. A pesquisa exploratória, descritiva de abordagem 

qualitativa será realizada por meio do Grupo Focal (GF), o qual será desenvolvido entre setembro e 

outubro 2013. As reuniões serão gravadas em um gravador de áudio e, posteriormente, digitadas 

(transcritas) e guardadas em compact disc (CD) por 5 anos, sob a responsabilidade do pesquisador 

principal. As reuniões do GF serão agendadas previamente, conforme a disponibilidade dos participantes. 

Os dados somente serão coletados após a anuência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelo participante. 

Esta pesquisa não acarretará riscos à integridade física dos(as) participantes. No caso de algum sujeito 

sentir-se prejudicado pela pesquisa, será oferecido o Serviço de Psicologia. Esta pesquisa pode trazer 

benefícios diretos para os(as) participantes, por terem a possibilidade de refletir acerca da temática, sobre 

a sua prática, e reavaliar questões e ações implícitas à sua atuação, melhorando o cuidado aos seres 

humanos. 

Você tem liberdade/direito de: participar ou não da pesquisa, sem ser penalizado por isso; a garantia de 

ter suas dúvidas esclarecidas antes, durante e após o desenvolvimento deste estudo; a segurança de ter 

privacidade individual, sigilo e anonimato quanto aos dados coletados, assegurando que os dados serão 

usados exclusivamente para a concretização desta pesquisa; a garantia de retorno dos resultados obtidos 

em todas as etapas do estudo, assegurando condições de acompanhar esses processos; e também a 

garantia de que serão sustentados os preceitos éticos e legais, conforme a Resolução 466/12 da 

CONEP/MS (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Ministério da Saúde) sobre Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos. 

Em caso de dúvida sobre o estudo, você poderá contatar os autores, Dra Dirce Stein Backes no endereço: 

Rua Silva Jardim, 1175, Telefone: (55)30251202 e/ou Mestranda Glaucia Nicola, Telefone: 

(55)96742650. Compreendo que não há despesas pessoais para os(as) participantes, em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à 

criança e à família no processo de hospitalização. Eu discuti com as pesquisadoras Mestranda Glaucia 

Dal Omo Nicola, e Dra Dirce Stein Backes sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram 

claros para mim os objetivos da pesquisa, o método de coleta de dados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

------------------------------------------------- Assinatura do Sujeito do estudo  

CPF nº: 

Data:   /   /  

---------------------------------------------- Assinatura da responsável pelo estudo.  

E-mail para contato: backesdirce@ig.com.br  

mailto:backesdirce@ig.com.br
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APÊNDICE B - Autorização para a realização do estudo encaminhada à Coordenação  

de Enfermagem do Hospital Casa de Saúde  

 

Ilma Sr.ª Carine Gomes  

Coordenadora de Enfermagem  

 
Pelo presente Termo, eu, Glaucia DaI Orno Nicola, sob orientação da Profª Enfª Dra. 

Dirce Stein Backes, venho solicitar autorização para o desenvolvimento da pesquisa de  

Dissertação .de Mestrado, na unidade pediátrica, mais especificamente com os 

profissionais que compõem a equipe de enfermagem da unidade.  O projeto de pesquisa 

está intitulado: Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional 

à criança e à família no processo de hospitalização. Os objetivos são: Compreender o 

significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; Identificar estratégias de 

cuidado de enfermagem singular e multidimensional que atendam às necessidades da 

criança e da família no processo de hospitalização. Para o cumprimento do estudo será 

realizada a técnica de Grupo Focal com a equipe de enfermagem que atua na unidade 

pediátrica. Os resultados serão disponibilizados aos sujeitos investigados. Assim, 

comprometo-me que, concluído o estudo, eu apresentarei os resultados no grupo.  

 
Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto na Resolução 466/12, do  

Ministério da Saúde.  

Atenciosamente,  

 
_______________________ 

Glaucia Dal Omo Nicola 

 

_______________________ 

Dirce Stein Backes  

 

 
Ciente. De acordo.  

 
Santa Maria/RS ____, __________________ de 2013 

 

 

Coordenadora de Enfermagem do Hospital Casa de saúde 

 

_______________________ 

Carine Gomes  
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APÊNDICE C – Autorização para a realização do estudo encaminhada à Coordenação 

de Enfermagem do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – HU/FURG 

 

Ilma Sr.ª Enfermeira Márcia Duarte 

Coordenadora de Enfermagem 

 

Pelo presente Termo, eu, Glaucia Dal Omo Nicola, sob orientação da Profª Enfª Dr.
a
 

Dirce Stein Backes, venho solicitar autorização para o desenvolvimento da pesquisa de 

Dissertação de Mestrado, na unidade pediátrica, mais especificamente com os 

profissionais que compõem a equipe de enfermagem. 

O projeto de pesquisa está intitulado: Estratégias de cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização. Os objetivos 

são: Compreender o significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; 

Identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional que 

atendam às necessidades da criança e da família no processo de hospitalização. Para o 

cumprimento do estudo será realizada a técnica de Grupo Focal com a equipe de 

enfermagem que atua na unidade pediátrica. Os resultados serão disponibilizados aos 

sujeitos investigados. Assim, comprometo-me que, concluído o estudo, eu apresentarei 

os resultados no grupo.  

Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto na Resolução 466/12, do 

Ministério da Saúde. 

Atenciosamente, 

 

_____________________ 

Glaucia Dal Omo Nicola 

 

_____________________ 

Dirce Stein Backes 

 

Ciente. De acordo. 

 

Rio Grande/RS ____, __________________ de 2013 

 

Coordenadora de Enfermagem do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – 

HU/FURG  

______________________ 

 

Enfermeira Márcia Duarte  
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APÊNDICE D – Autorização para a realização do estudo encaminhada à Direção do 

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – HU/FURG 

 

Ilma Sr.ª Enfermeira Dr.ª Helena Heidtmann Vaghetti 

Diretora do Hospital 

 

Pelo presente Termo, eu, Glaucia Dal Omo Nicola, sob orientação da Prof.ª Enf.ª Dr.ª 

Dirce Stein Backes, venho solicitar autorização para o desenvolvimento da pesquisa de 

Dissertação de Mestrado, na unidade pediátrica, mais especificamente com os 

profissionais que compõem a equipe de enfermagem. 

O projeto de pesquisa está intitulado: Estratégias de cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização. Os objetivos 

são: Compreender o significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; 

Identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional que 

atendam às necessidades da criança e da família no processo de hospitalização.  Para o 

cumprimento do estudo será realizada a técnica de Grupo Focal com a equipe de 

enfermagem que atua na unidade pediátrica. Os resultados serão disponibilizados aos 

sujeitos investigados. Assim, comprometo-me que, concluído o estudo, eu apresentarei 

os resultados no grupo.  

Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto na Resolução 466/12, do 

Ministério da Saúde. 

Atenciosamente, 

 

_____________________ 

Glaucia Dal Omo Nicola 

 

_____________________ 

Dirce Stein Backes 

 

Ciente. De acordo. 

 

Rio Grande/RS ____, __________________ de 2013 

 

Diretora do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – HU/FURG  

_____________________________________ 

Enfermeira Dr.ª Helena Heidtmann Vaghetti 
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APÊNDICE E – Autorização para a realização do estudo encaminhada à Direção do 

Hospital Casa de Saúde de Santa Maria-RS 

 

Ilma Sra. Ubaldina Souza e Silva 

Diretora do Hospital 

 

Pelo presente Termo, eu, Glaucia Dal Omo Nicola, sob orientação da Prof.ª Enf.ª Dr.ª 

Dirce Stein Backes, venho solicitar autorização para o desenvolvimento da pesquisa de 

Dissertação de Mestrado, na unidade pediátrica, mais especificamente com os 

profissionais que compõem a equipe de enfermagem. 

O projeto de pesquisa está intitulado: Estratégias de cuidado de enfermagem singular 

e multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização. Os objetivos 

são: Compreender o significado do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada; 

Identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional que 

atendam às necessidades da criança e da família no processo de hospitalização.  Para o 

cumprimento do estudo será realizada a técnica de Grupo Focal com a equipe de 

enfermagem que atua na unidade pediátrica. Os resultados serão disponibilizados aos 

sujeitos investigados. Assim, comprometo-me que, concluído o estudo, eu apresentarei 

os resultados no grupo.  

Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto na Resolução 466/12, do 

Ministério da Saúde. 

Atenciosamente, 

_____________________ 

Glaucia Dal Omo Nicola 

 

_____________________ 

Dirce Stein Backes 

 

Ciente. De acordo. 

Santa Maria/RS 17, julho de 2013 

 

 

 

 

Diretora do Hospital Casa de Saúde de Santa Maria-RS 

 

_____________________ 

Ubaldina Souza e Silva 
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APÊNDICE F - MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO 

 

Ilma. Sra. Eli Sinnot 

 

 Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde – 

CEPAS/FURG  

 Viemos, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria autorização para a realização 

da pesquisa intitulada Estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional à criança e à família no processo de hospitalização, a qual será 

desenvolvida pela enfermeira Glaucia Nicola, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Dirce Stein 

Backes, junto à equipe de enfermagem do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet 

Corrêa Jr. – HU/FURG, situado na cidade de Rio Grande/RS, e do Hospital Casa de 

Saúde da cidade de Santa Maria/RS.  

 Os objetivos são: Compreender o significado do cuidado de enfermagem à 

criança hospitalizada; Identificar estratégias de cuidado de enfermagem singular e 

multidimensional que atendam às necessidades da criança e da família no processo de 

hospitalização. Serão operacionalizados através de grupos focais desenvolvidos 

separadamente com a equipe de enfermagem das instituições referidas. Os dados serão 

analisados através da Análise Focal Estratégica. Na certeza de contar com a sua 

colaboração, aproveitamos a oportunidade para registrar nossa consideração. 

 

 

Rio Grande, 07 de julho de 2013. 

                                                                                             

_____________________                    _____________________ 

 

Prof.ª Dr.ª Dirce Stein Backes                      Enf.ª Glaucia Dal Omo Nicola 
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APÊNDICE G - DECLARAÇÃO DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DA FURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, objetivando atender as 

exigências para a obtenção de parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, e como representante legal da Instituição, tomei conhecimento do projeto de 

pesquisa: “Estratégias de cuidado de enfermagem singular e multidimensional à criança 

e à família no processo de hospitalização”, e cumprirei os termos da Resolução CNS 

466/12 e suas complementares. Declaro, também, que esta instituição tem condições 

para o desenvolvimento deste projeto e autorizo a sua execução nos termos propostos.  

 

 

 

 

 

Rio Grande, de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________  

ASSINATURA  

CARIMBO DO(A) RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 


