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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg. Vivências de cuidado familiar a crianças 

dependentes de tecnologias: subsídios para a enfermagem. 2014. 77f. Dissertação (Mestrado 

em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do 

Rio Grande, Rio Grande. 

 

Crianças dependentes do uso de tecnologias para viver necessitam de cuidados diferenciados, 

tanto dos profissionais da saúde como de sua família. Para o enfermeiro atuar junto à família 

da criança dependente do uso de tecnologias é necessário que compreenda quais são os 

recursos importantes para o enfrentamento de situações estressantes que envolvem, 

necessariamente, o conviver com a doença e o cuidado. Ao vivenciar a relação com essa 

família, o enfermeiro estuda e desenvolve sua prática de aprendizado e de ensino sobre o 

cuidado humano, criando o fazer profissional e, nesse processo de aprender/ensinar/criar, ele 

concebe, organiza e expressa ações de cuidado. A compreensão da experiência da família no 

processo de cuidar da criança em seu cotidiano pode subsidiar as intervenções da enfermagem 

nessas situações. Assim, objetivou-se conhecer as vivências de famílias no cuidado às 

crianças dependentes de tecnologias. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória no primeiro semestre de 2014. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com treze familiares cuidadores de crianças dependentes de tecnologias 

atendidas em uma Unidade de Pediatria de um hospital universitário do sul do país e 

submetidos à análise temática. Encontraram-se como categorias: caracterização da população 

do estudo; identificação da percepção do familiar cuidador a cerca do cuidado à criança 

dependente de tecnologia; recepção do diagnóstico da criança; mudanças do cotidiano 

familiar em função do cuidado à criança; profissionais de saúde e a enfermagem: 

contribuições para a instrumentalização do familiar cuidador; facilidades e dificuldades 

encontradas pelo familiar cuidador durante o cuidado à criança dependente de tecnologia; 

recebimento de ajuda da rede de apoio social para o cuidado à criança. Acredita-se que este 

estudo possibilitou a compreensão da experiência de famílias no processo de cuidar da criança 

dependente de tecnologias em seu cotidiano, subsidiando as intervenções da enfermagem 

nessas situações.  

 

Palavras-chave: Criança. Tecnologia. Família. Hospital. Enfermagem. Crianças portadoras 

de deficiência. Doença crônica. Cuidados domiciliares. 



    

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg. Family care experiences given to 

technology-dependent children: lessons for Nursing. 2014. 77f. Master‟s Thesis in Nursing – 

Post-graduate Program in Nursing, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande. 

 

Technology-dependent children need professionals and their families to provide them special 

care. Nurses who care for these children and keep in contact with their families should 

understand which resources are important to face stressing situations since they always 

involve experiences with both the disease and the care. When nurses participate in the 

family‟s life, they study and develop their learning and teaching practices regarding human 

care, thus, carrying out professional actions. In this learning/teaching/acting process, they 

create, organize and carry out actions in care. To understand the families‟ experiences in the 

everyday care process provided to the children can help the nurses‟ interventions in these 

situations. Therefore, this study aimed at knowing families‟ experiences regarding the care 

provided to technology-dependent children. This qualitative, descriptive and exploratory 

study was carried out in the first semester in 2014. Data were collected in semi-structured 

interviews with thirteen family members who care for technology-dependent children that are 

given assistance in a Pediatrics Unit at a university hospital in the south of Brazil. The theme 

analysis resulted in the following categories: characterization of the study population; 

identification of the carer‟s perception of care provided to a technology-dependent child; 

getting the child‟s diagnosis; changes in the family‟s routine due to the care provided to the 

child; health professionals and Nursing: contributions to empower the carer; the carer‟s 

weaknesses and strengths in care provided to a technology-dependent child; getting help of 

the social net to care for the child. This study enabled family‟s everyday experiences 

regarding care provided to technology-dependent to be understood in order to help Nursing 

interventions to be carried out in these situations.  

 

Key words: Child. Technology. Family. Hospital. Nursing. Handicapped children. Chronic 

disease. Home care. 



    

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Pamela Kath de Oliveira Nörnberg. Experiencias de atención familiar a los niños 

dependientes de la tecnología: ayudas a la enfermería. 2014. 77f. Tesis (Maestría en 

Enfermería) - Programa de Posgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Río Grande, 

Río Grande.  

 

Niños dependientes del uso de tecnologías para vivir requieren cuidados distintos, tanto de los 

profesionales de la salud como de su familia. Para el enfermeiro actuar junto a la familia del 

niño dependiente del uso de tecnologias es necessário que entienda quales son los recursos 

importantes para hacer frente a situaciones de estrés que necesariamente implican tratar con la 

enfermedad y la atención. En la vivencia de la relación con esta família, el enfermero estudia 

y desarrolla su práctica del aprendizaje y de la enseñanza acerca del cuidado humano, 

generando el hacer profesional y, en ese processo de aprender/enseñar/crear, él concibe, 

organiza y expresa acciones de atención. La comprensión de la experiencia de la familia en el 

cuidado de niños en su proceso diario puede subvencionar intervenciones de enfermería en 

estas situaciones. Así, el objetivo fue conocer las experiencias de las familias en el cuidado de 

los niños dependientes de la tecnología. Se realizó una investigación cualitativa, descriptiva y 

exploratoria en el primer semestre de 2014. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas 

semiestructuradas con trece familiares cuidadores de niños dependientes de tecnología 

asistidos en una unidad pediátrica de un hospital universitario en el sur de Brasil y sometidos 

al análisis temático. Se conocieron como categorías: caracterización de la población del 

estudio; identificación de la percepción de los cuidadores de familia sobre el cuidado de niño 

dependiente de tecnologia; recepción del diagnóstico del niño; cambios de la rutina familiar a 

la luz del cuidado del niño; profesionales de la salud y la enfermería: contribuciones a la 

instrumentalización de los cuidadores; facilidades y dificultades encontradas por el familiar 

cuidador durante la atención al niño dependiente de tecnologia; recibimiento de ayuda de la 

red de apoyo social para el cuidado del niño. Se cree que este estudio permitió comprender la 

experiencia de las familias en el processo de cuidado del niño dependiente de tecnologías en 

su cotidiano, ayudando a las intervenciones de enfermería en estas situaciones.  

 

Palabras clave: Niño. Tecnología. Familia. Hospital. Enfermería. Niños con discapacidades, 

Enfermedad crónica. Atención en el hogar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na condição de acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG me aproximei do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde da Criança e 

do Adolescente (GEPESCA). Neste, foram realizadas discussões e oficinas que abordavam as 

diversas condições e doenças (agudas ou crônicas) que afetam a saúde e a qualidade de vida 

infantil. 

Durante a realização das atividades práticas da Disciplina de Assistência de 

Enfermagem à Criança e ao Adolescente II, na Unidade de Pediatria do Hospital 

Universitário, pude prestar cuidados a mais de uma criança as quais eram portadoras de 

doenças crônicas e dependiam do uso de tecnologias, necessitando de cuidados diferenciados. 

Doença crônica é aquela que acompanha a pessoa por um longo período de tempo, podendo 

ter fases agudas, momentos de piora ou melhora sensível. (IBGE, 2009). Geralmente, tem 

desenvolvimento lento, podendo trazer alterações biológicas, psicológicas e sociais, com 

evidente prejuízo das pessoas em condições de maior vulnerabilidade social. 

Segundo Moreira e Godani (2010) há uma nova realidade relacionada à saúde da 

criança no mundo inteiro. A mortalidade infantil caiu. Por outro lado, aumentaram o número 

de partos prematuros, a incidência de obesidade infantil e o número de crianças com doenças 

crônicas. O acesso às tecnologias modernas e sofisticadas permitiu o aumento da sobrevida de 

crianças que antes não sobreviveriam, como recém-nascidos pré-termo extremos, portadores 

de malformações congênitas e doenças crônicas, criando uma nova clientela que precisa ser 

atendida nos serviços de saúde e que demanda um alto nível de cuidado da sociedade: a 

criança dependente de tecnologias. 

A tecnologia pode ser considerada a apreensão e a aplicação de um conjunto de 

conhecimentos e pressupostos que possibilitam aos indivíduos pensar, refletir, agir, tornando-

os sujeitos de seu próprio processo de existência. Ela não está ligada somente a equipamentos 

tecnológicos, mas também ao 'saber fazer' e a um 'ir fazendo'. No campo da saúde, embora as 

categorias tecnológicas se inter-relacionem, não deve prevalecer à lógica do 'trabalho morto', 

aquela expressa nos equipamentos e saberes estruturados. O ser humano necessita das 

tecnologias de relações, de produção de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de 

autonomização, denominadas 'tecnologias leves'. (SILVA, NETA, LEITE, BRANDÃO, 

SOARES, 2012). 

Também é considerada como um conjunto de conhecimentos (científicos e empíricos) 

sistematizados, em constante processo de inovação, os quais são aplicados pelo profissional 
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de enfermagem em seu processo de trabalho, para o alcance de um objetivo específico. 

Permeada pela reflexão, interpretação e análise, essa é subsidiada pela sua experiência 

profissional e humana. A característica da tecnologia em enfermagem é peculiar, pois ao se 

cuidar do ser humano, não é possível generalizar condutas, mas sim adaptá-las às mais 

diversas situações, a fim de oferecer um cuidado individual e adequado ao indivíduo. 

(MEIER, 2004).  

Assim, essas crianças foram denominadas de dependentes de tecnologias na literatura 

internacional, pelo Maternal and Health Children Bureau, sendo chamadas como Children 

With Special Health Care Needs (CSHCN) e, no Brasil, como Crianças com Necessidades 

Especiais de Saúde (CRIANES). São aquelas que necessitam de cuidados especiais, uma vez 

que possuem certas limitações, ou seja, são aquelas que necessitam de tecnologias específicas 

para sua sobrevivência e cuidado. (MCPHERSON et al., 1998; CABRAL, 1999). 

Entre os equipamentos tecnológicos necessários para manter suas vidas estão os 

nebulizadores desenvolvidos para crianças asmáticas, respiradores e aspiradores artificiais, 

condensadores de oxigênio, cateteres e aspiradores criados para que sejam mantidas as vias 

aéreas permeáveis e permitam que a mesma consiga realizar o processo da respiração sem 

dificuldades e sofrimento. Outro aparato tecnológico do qual essas crianças fazem uso são as 

sondas responsáveis pela alimentação e nutrição. Muitas são introduzidas diretamente no 

estômago ou no intestino através de cirurgia, como as gastrostomias e as jejunostomias. 

Existem, ainda, as crianças que necessitam deste tipo de nutrição por um período mais curto 

de tempo. Neste caso, utilizam-se de sondas nasoentéricas ou gástricas, as quais são 

facilmente introduzidas e retiradas pelo enfermeiro sem necessitar de procedimentos 

cirúrgicos. 

Também, existem crianças que são dependentes de bolsas de estomias, as quais são 

responsáveis por fazer com que o conteúdo intestinal/ urinário seja excretado através de uma 

bolsa coletora acoplada ao corpo em situações que a mesma não consiga fazer isto 

voluntariamente por um problema genético ou adquirido. Nestes casos, é necessário que a 

criança passe por um procedimento cirúrgico para que o trajeto intestinal/urinário seja 

reconstituído ou modificado, fazendo com que seja criada uma abertura conhecida como 

estoma, no qual este conteúdo será excretado. Há, também, crianças que necessitam fazer uso 

contínuo de medicamentos como as portadoras de Diabetes, Anemia Falciforme, entre outras.  

Observa-se que a criança portadora de doença crônica é a que mais vai utilizar as 

tecnologias desenvolvidas para o cuidado. Outra nomenclatura utilizada para identificar estas 

crianças dependentes de tecnologias é CDT. Essas demandam uma série de cuidados que são 
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do domínio dos profissionais de saúde e necessitam de dispositivos adequados para assegurar 

condições mínimas de qualidade de vida. (LEITE; CUNHA; TAVARES, 2011). As CDTs 

caracterizam-se pela dependência de artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos 

indispensáveis à sobrevivência. Tais artefatos podem auxiliar a nutrição e medicação, 

respiração ou outros. (DRUCKER, 2007).  

Na maioria das vezes, estas crianças precisam de internação hospitalar devido à 

complexidade dos cuidados que necessitam. Durante meu período de estágio na unidade de 

internação pediátrica observei que uma destas crianças havia sido hospitalizada devido a 

problemas respiratórios e necessitava de sonda para sua alimentação e também ser nebulizada 

diversas vezes durante o turno de trabalho, devido à grande dificuldade respiratória.  

Outra criança era um bebê que havia nascido com laringotraqueomalácia, uma doença, 

na qual ocorre um amolecimento ou colabamento das cartilagens que compõem a laringe, 

traquéia ou brônquios. (RUAN et al., 1996). Quando isso ocorre o ar encontra dificuldades 

para ser conduzido até os pulmões e a criança é impedida de respirar normalmente, 

necessitando de traqueostomia e, consequentemente, aspiração traqueal constante.  

Nestas e em outras situações, observa-se o empenho do familiar cuidador em aprender 

e executar os cuidados à criança, pois terão que realizá-los em casa após a alta, sendo 

necessário que esta seja incluída no processo de cuidado à criança, ainda em âmbito 

hospitalar. Assim, observa-se a importância que existe no papel do enfermeiro, sendo ele o 

responsável por educar este familiar cuidador, permitindo que este se sinta seguro e 

instrumentalizado para desenvolver o cuidado à CDT.  

Verifica-se que essas crianças necessitam de apoio tanto dos profissionais de saúde 

como de sua família. A família, também, necessita de uma rede de apoio na qual possa se 

amparar para que o cuidado à criança seja realizado da melhor forma possível. Necessita estar 

comprometida com o cuidado diferenciado à criança, adquirindo habilidades e competências 

específicas, de acordo com a necessidade de cada criança.  

Observa-se que muitas famílias desestruturam-se frente ao nascimento de uma 

CRIANE, mas, após o impacto do diagnóstico, geralmente, designam um de seus membros 

como seu cuidador principal. Em nossa sociedade, devido a questões de gênero, geralmente é 

a mãe quem assume este papel. Apesar disso, os demais membros da família mobilizam-se 

para subsidiar o cuidador principal para que esse possa desempenhar sua função. Assim, todos 

assumem novos papéis, visando à reorganização familiar, contribuindo direta ou 

indiretamente com o cuidado à criança.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8905462
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A necessidade de um suporte tecnológico causa impacto e sofrimento para a família, 

uma vez que ela necessitará (re)organizar suas atividades cotidianas para dar conta de atender 

e cuidar dessa criança. Nestes casos, esta terá que superar barreiras emocionais e intelectuais 

difíceis, mas necessárias. Este fato é agravado devido à inexistência ou deficiência da rede de 

apoio e suporte básico em âmbito domiciliar e, muitas vezes, na própria comunidade.  

Assim, ao transferir-se a responsabilidade do cuidar para a família, submete-se a 

mesma a uma sobrecarga adicional, implicando em alterações na sua rotina. Neste sentido, o 

processo de cuidar em família da CRIANE pode causar repercussões na vida do cuidador. A 

este fato acresce-se a escassez de recursos e a deficiente articulação entre os profissionais da 

saúde e os serviços de saúde. (COLETTO; CAMARA, 2009). 

Muitas dessas famílias, logo que são informadas do diagnóstico da doença crônica da 

criança, necessitam de apoio, pois, além do sofrimento causado pelo conhecimento da 

patologia, serão, também, informados que essa necessitará de cuidados específicos e do uso 

de instrumentos tecnológicos que o acompanharão por um longo tempo ou em alguns casos 

por toda a vida. Assim, terão que reorganizar seu cotidiano para adquirir medicamentos, 

materiais e equipamentos necessários ao cuidado e aprender o manejo desta tecnologia de 

forma adequada no domicílio. 

Nesse sentido, faz-se necessário que o profissional de saúde, principalmente o 

enfermeiro, conheça suas dúvidas, medos e anseios, tentando minimizá-los e instrumentalizar 

e estimular a família para o cuidado à criança. A capacidade da família para cuidar de seus 

membros e lidar com o sofrimento gerado pelo impacto de situações marcantes pode estar 

comprometida, diminuída ou ausente. Assim, cuidar dessas famílias é fundamental para 

fortalecê-las no enfrentamento das adversidades provocadas pela situação da criança e para a 

manutenção do funcionamento e interações familiares saudáveis. (BARBOSA; BALIEIRO; 

PETTENGILL, 2012). 

Os profissionais de saúde precisam, de um lado, ajudar as famílias a reconhecerem 

suas forças e potencialidades, bem como suas fragilidades e necessidades; e, de outro, a 

reconhecerem seu importante papel no cuidado à criança. Precisam, efetivamente, estar junto 

com as famílias, apoiando-as e instrumentalizando-as, para que possam, respeitando seus 

limites e dificuldades, cuidar da CRIANE da melhor maneira possível.
 
(ARAÚJO et al,, 

2009). 

Além disso, a enfermagem, enquanto fonte de cuidado tecnológico e científico, deve 

estar preparada para receber essa demanda de CRIANES e seus respectivos cuidadores, 

estando apta para o seu cuidado. Assim, faz-se necessário que a formação dos enfermeiros 
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transcenda as práticas e técnicas hospitalares e visualize o âmbito domiciliar como um espaço 

para cuidados de saúde, instrumentalizando o cuidador para o retorno ao lar com sua 

CRIANE. (SILVEIRA; NEVES, 2012). 

As relações intersubjetivas que se estabelecem entre os profissionais de saúde 

manifestam-se de forma única, de acordo com o referencial de vida de cada membro da 

equipe, e destes com os clientes. Nos relacionamentos, cada um coloca um pouco de si, 

mostra seu modo de agir e influencia o outro de forma positiva ou negativa. Auxiliar a pessoa 

a reorganizar sua existência ao passar pela experiência da doença é papel da equipe de saúde, 

por meio da percepção, presença, compromisso, solidariedade e, principalmente, de interações 

humanas. (CUNHA; ZAGONEL, 2008). 

Essas crianças demandam com frequência de hospitalização. Assim, observa-se como 

é importante que a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, fique atenta para 

tornar o ambiente hospitalar o menos traumático possível tanto para a criança hospitalizada 

quanto para o seu familiar cuidador, permitindo a criação de espaços de apoio e escuta atenta, 

possibilitando que as tecnologias sejam adotadas por todos os integrantes do cuidado de 

forma positiva, fazendo com que sejam criados vínculos afetivos entre profissionais de 

enfermagem, a criança e seu familiar cuidador.  

Para o enfermeiro atuar junto à família da CRIANE é necessário que compreenda 

quais são os recursos importantes para a família no enfrentamento de situações estressantes 

que envolvem, necessariamente, o conviver com a doença e o cuidado à criança. Durante a 

hospitalização e/ou atendimento ambulatorial da criança, o enfermeiro tem diversas 

oportunidades de estar com seus familiares. É o enfermeiro, geralmente, o elo entre o 

paciente, a família, a equipe multiprofissional e a Unidade Básica de Saúde. (RODRIGUES; 

ARAÚJO; MELO, 2010). 

Ao vivenciar a relação com a família de uma CRIANE, o enfermeiro estuda e 

desenvolve sua prática de aprendizado e de ensino sobre o cuidado humano, criando o fazer 

profissional e, nesse processo de aprender/ensinar/criar, ele concebe, organiza e expressa 

ações de cuidado. Na doença crônica, o enfermeiro cuida e ensina a cuidar. Ensinar 

transforma-se em aprender, no esforço de entender o outro. (RODRIGUES; ARAÚJO; 

MELO, 2010). 

Nesse contexto, a questão que norteia este estudo é: quais as vivências de cuidado de 

famílias de crianças dependentes de tecnologias? Acredita-se que este estudo justifica-se, pois 

a realização de pesquisas de enfermagem com famílias de CRIANES possibilita a 

compreensão da sua experiência no processo de cuidar da criança em seu cotidiano, 
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subsidiando as intervenções da enfermagem nessas situações. O advento do uso de 

tecnologias de cuidado na infância sugere a atenção do enfermeiro a essas crianças e suas 

famílias, uma vez que esse profissional poderá estabelecer ações de prevenção de sequelas, 

planejamento de ações específicas de cuidado e avaliações mais objetivas, tanto da criança 

como da dinâmica familiar, tornando-se fonte efetiva de apoio e suporte. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer as vivências de famílias no cuidado às crianças dependentes de tecnologias.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar as famílias cuidadoras das crianças dependentes de tecnologias; 

 Identificar a percepção da família acerca do cuidado à criança dependente de 

tecnologias; 

 Identificar as redes de apoio à família cuidadora das crianças dependentes de 

tecnologias e o papel da enfermagem nesse processo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos referentes à criança dependente de 

tecnologias, à família vivenciando o cuidando à criança dependente de tecnologias e à atuação 

da enfermagem junto à família de crianças dependentes de tecnologias. 

 

3.1 A CRIANÇA DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS 

 

O conceito de tecnologia na área da saúde apresenta-se dinâmico. Adota-se como 

conceito de tecnologia o resultado de processos concretizados a partir da experiência 

cotidiana e da pesquisa para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos 

na construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar intervenções sobre 

uma determinada situação prática. (NIETSCHE, 2000).  

A tecnologia é considerada, por alguns, como técnica. Há, ainda, os que a consideram 

como ferramenta, como instrumento. Entendem-se esses modos de conceber a tecnologia 

como simplistas e reducionistas. A visão mais ampliada concebe a tecnologia como processo, 

como atividade reflexiva, o que implica conhecimento científico, relações, instrumentos, 

saberes estruturados e produto. (MERHY; ONOCKO, 2007). 

O cuidado de enfermagem está intimamente interligado à tecnologia, tendo em vista 

que os profissionais da enfermagem estão comprometidos com princípios, leis e teorias, e a 

tecnologia representa esse conhecimento científico e sua própria transformação. (ROCHA et 

al., 2008).  

Segundo Merhy e Onocko (2007), as tecnologias em saúde são classificadas em três 

categorias: tecnologia dura, relacionada a equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e 

estruturas organizacionais; leve-dura, que compreende todos os saberes bem estruturados no 

processo de saúde; e a leve, que se refere às tecnologias de relações, de produção de 

comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização. Embora essas três categorias se 

inter-relacionem, o ser humano necessita, em especial, das tecnologias de relações, definidas 

como „leves‟. 

A tecnologia não pode ser vista como algo concreto, mas como resultado de um 

trabalho que envolve um conjunto de ações com a finalidade de aumentar e melhorar o 

tratamento e o cuidado por meio da prática em saúde. Também se manifesta na forma de 

conhecimentos e habilidades associadas ao uso e à aplicação destes recursos dentro de um 
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sistema governamental, organizacional e de pessoas integradas, com o objetivo de maximizar 

a eficiência e a racionalidade da tecnologia aplicada. (NETO; RODRIGUES, 2010). 

O avanço consistente da tecnologia à disposição da medicina nas últimas décadas tem 

contribuído para o aumento do número de crianças que sobrevivem a doenças catastróficas ou 

a lesões traumáticas, mas que se tornam portadoras de disfunções que exigem severas 

mudanças na qualidade de vida, cuidados especiais permanentes, imprescindíveis à 

sobrevivência. (CUNHA, 1997).  

Esse grupo de crianças é denominado “dependente de tecnologia”. Esse termo é usado 

para descrever quem necessita de algum dispositivo para compensar a perda de uma função 

vital e substancial do corpo e que, recebendo cuidados de enfermagem, evita a morte ou 

incapacidades posteriores. (FRACOLLI; ANGELO, 2006). Os tipos de tecnologia mais 

utilizados são: ventilação mecânica, nutrição parenteral, terapia com drogas endovenosas, 

diálise peritoneal, hemodiálise, oxigenoterapia, traqueostomia, alimentação enteral (sonda 

nasogástrica ou gastrostomia), monitorização cardiorrespiratória, urostomia, colostomia, 

ileostomia, cateter ureteral.  

As causas dessa dependência podem ser devido a condições congênitas, doenças 

crônicas ou condições genéticas. CRIANES formam um grupo diversificado, que difere 

também em termos de idade, de níveis de incapacidades, se a dependência é contínua ou 

intermitente, se é permanente ou temporária.  

A infância é um momento de descobertas, amigos imaginários, sonhos e brinquedos, é 

um momento em que a criança perto de sua família sente-se protegida e amada. No entanto, 

muitas patologias infantis são também descobertas nesta fase da vida, trazendo intenso 

sofrimento para a família e, principalmente, para a criança que pode sentir-se perdida e 

fragilizada com as diversas idas e vindas ao hospital e com os procedimentos dolorosos a que 

são submetidas.  

Neste período, a criança se percebe doente e com diversas limitações, dependendo de 

tecnologias para que sua vida seja mantida ou até mesmo seja vivida com uma melhor 

qualidade. Para aquelas que já nascem com uma patologia crônica limitante e que necessitam 

imediatamente fazer uso de aparatos tecnológicos como a traquestomia, colostomia ou sondas 

para alimentação, a vida familiar torna-se muito difícil, fazendo com que toda a família 

mobilize-se para atender a criança. 

Devido a estas limitações, que a doença crônica e a dependência de uma tecnologia 

causam na vida destas crianças, muitas são incapacitadas de realizar suas atividades diárias 
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como frequentar a escola, passear na rua, brincar com animais de estimação, causando 

estresse e sofrimento, fazendo com que esta criança sinta-se excluída e diferente das demais.  

A associação de uma doença crônica pode gerar sensações de fracasso, falta de 

esperança e raiva. A autocensura, a perda da autoestima e o medo constituem-se em mais um 

fardo para as CRIANES. Estas têm seu cotidiano modificado pelas frequentes hospitalizações 

e os limites impostos pela doença e tratamento, ocasionando mudanças ameaçadoras à sua 

rotina diária. (SCHNEIDER, 2010). 

Além disso, não se pode esquecer que, durante o período de hospitalização, a criança 

fica afastada do ambiente escolar. Esta situação é ainda mais relevante no caso de doenças 

crônicas, quando muitas vezes as internações repetitivas em um curto espaço de tempo podem 

levar a sérias dificuldades no acompanhamento do ano letivo (SCHNEIDER, 2010). Este fato 

também pode fazer com que a CRIANE passe a isolar-se socialmente, sentindo-se deprimida 

ou até mesmo revoltada com a situação imposta pela doença. 

Para a CRIANE ficar afastada da escola possui um significado muito maior do que o 

mero prejuízo acadêmico. A doença crônica e a dependência de tecnologia alteram o ritmo de 

vida da criança, de modo que esta se vê privada de muitas atividades próprias do cotidiano 

infantil. Isso torna sua participação social limitada e interfere em sua autoestima. 

(VASCONCELOS, 2006). 

Medo, angústias, entendimentos e pensamentos diferentes, inquietações, limitações, 

perda de função orgânica, aproximação solidária, isolamento social, convivência constante 

com a perspectiva de morte, enfim, são alterações nas relações afetivas, emocionais e sociais 

que retratam as repercussões da doença na vida da criança e sua família. (CAGNIN; LISTON; 

DUPAS, 2004).  

Além disso, a criança vê suas relações afetivas alteradas por conta do seu diagnóstico, 

solidificando a aproximação com outras pessoas ou até mesmo afastando a criança do 

convívio social. Muitas vezes, estas são obrigadas a conviver com pessoas estranhas dentro do 

ambiente hospitalar, podendo ser profissionais de saúde ou outras crianças internadas na 

mesma unidade pediátrica, isso pode fazer com que surjam sentimentos de ansiedade, 

angústia e depressão.  

Outro aspecto relevante caracteriza-se pelo estigma de ser um portador de doença 

crônica na infância. A existência da doença, as internações frequentes e a autoimagem 

prejudicada acarretam dificuldades nos relacionamentos dentro do contexto social em que 

estão inseridas, principalmente no tocante aos relacionamentos na escola com outros colegas e 
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com os profissionais que trabalham na área. Evidencia-se também que o preconceito pode 

levar ao isolamento social. (NÓBREGA et al., 2010). 

Estudos recentes apontam que as crianças relatam sentimentos como angústia, 

chateação e até mesmo inveja das outras crianças que não possuem tais limitações físicas. 

Vivenciam-se situações complicadas, pois o sentir-se excluído diante dos outros desencadeia 

frustração de desejos e anseios; a criança não pode realizar atividades que diz querer e gostar 

bastante. Elas sentem-se restringidas e limitadas pelas complicações que a doença pode trazer. 

(NÓBREGA et al., 2010). 

 

3.2 FAMÍLIA VIVENCIANDO O CUIDADO À CRIANÇA DEPENDENTE DE 

TECNOLOGIAS 

 

No momento em que é realizado o diagnóstico de uma incapacidade ou doença 

crônica, ocorre uma sequência de reações na família da criança, independentemente da 

natureza real da condição. O estágio inicial é intensamente emocional, sendo caracterizado 

por choque, descrença e, algumas vezes, negação. (POLETTO et al., 2011). 

O impacto para os pais de terem uma CRIANE em casa ou no hospital é significativo. 

A hospitalização da criança, em longo prazo, interfere na relação e funcionamento da família, 

provocando conflitos no relacionamento dos pais com a equipe, pois, os pais podem sentir-se 

usurpados em seu papel paterno ou desvalorizados como cuidadores. (FRACOLLI; 

ANGELO, 2006). 

Ao levar a CRIANE para casa, a família assume a responsabilidade de executar 

procedimentos técnicos, muitas vezes complexos, compatíveis com uma qualificação 

profissional. Ansiosa por ter a criança de volta em casa e por estar familiarizada com os 

procedimentos realizados no ambiente hospitalar, a família pode acreditar sentir-se segura 

para realizá-los em casa.  

No entanto, muitas são as dificuldades enfrentadas pela família no ambiente doméstico 

em relação ao cuidado com a CRIANE. Diversas adaptações são necessárias como a 

disposição dos cômodos, a higiene do ambiente, o manuseio com os aparelhos, sondas e/ou 

cateteres, fazendo com que a família sinta-se insegura e despreparada em relação ao cuidado, 

necessitando de apoio profissional nesse período de adaptação para o cuidado.  

Além disso, existe a dificuldade da condição econômica nas quais muitas famílias, 

mesmo recebendo auxílio do governo para a compra de medicamentos, necessitam de ajuda, 

pois sua renda comumente não comporta as despesas com a criança e sua patologia. Muitas 
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vezes, a mãe, principal cuidadora, deixa de trabalhar para estar junto de seu filho, prestando-

lhe o cuidado, causando uma redução na renda familiar. Geralmente, as famílias organizam-se 

de forma que a mãe desenvolva as tarefas domésticas e o pai desenvolva o papel de provedor, 

mantendo o vínculo empregatício e auxiliando nas tarefas do lar e na criação dos filhos. 

(LIMA; RIBEIRO, 2009).  

Também é observado que a tendência de famílias que cuidam de CRIANES tanto em 

casa como no hospital é de isolamento social, seja por dificuldade em arrumar pessoal 

qualificado para cuidar de sua criança, seja pela sobrecarga de trabalho, seja por dificuldades 

em encontrar transporte adequado para a criança e seus aparatos tecnológicos, não havendo 

tempo disponível para atividades sociais. (FRACOLLI; ANGELO, 2006). Por isso, é 

importante que os familiares sejam acompanhados por psicólogo ou psiquiatra a fim de ajudá-

los a manter o equilíbrio mental e emocional exigido pela situação. 

Outro aspecto importante a ser mencionado é de que esta família necessitará de uma 

rede de apoio, na qual possa se amparar. Esta rede de apoio poderá ser formada por 

profissionais da saúde que se encontram, juntamente com a família, dentro do hospital e, 

também, fora dele, no domicílio e nas Unidades Básicas de Saúde. Outros responsáveis por 

este apoio serão os próprios familiares, vizinhos e amigos que tendem a se mobilizar, 

ajudando a família em sua nova condição. Além disso, esta família poderá encontrar, nesta 

rede de apoio, outros profissionais qualificados que auxiliem neste processo como defensores 

públicos, na busca por seus direitos, caso a CRIANE necessite de aparatos tecnológicos ou 

tratamentos indispensáveis à sua vida e qualidade de vida. 

Outro aspecto relevante, enfrentado pelos familiares, acontece no momento em que 

são ensinados a realizar o cuidado do seu filho, porque muitos necessitam de cuidados com 

cânulas de traqueostomia ou cuidados com o estoma intestinal. Isso pode fazer com que o 

familiar cuidador sinta-se inseguro diante da nova situação, tendo em vista que esse processo 

de ensino-aprendizagem é complexo e estressante, principalmente quando estão angustiados e 

preocupados. Muitas vezes, as orientações realizadas durante a hospitalização podem ser 

perdidas devido ao grande estresse causado pela situação. (POLETTO et al., 2011). 

Além disso, destaca-se ainda a dificuldade que os pais enfrentam em dar apoio e 

suporte familiar aos demais membros da família. Os outros filhos também dependentes do 

casal necessitam de cuidados diários, os quais são prestados por vizinhos ou por outros 

membros do núcleo familiar como avós e tios devido à impossibilidade que a situação de 

doença da CRIANE lhes impõe. Outra situação enfrentada pelo familiar cuidador é o 

distanciamento do casal. É comum os pais passarem a dividir as tarefas diárias de cuidado e 
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com isso acabam deixando de lado o seu relacionamento em prol da nova demanda de 

cuidados à CRIANE e aos demais filhos, tendo um desgaste na sua relação. Durante essa 

experiência, a unidade familiar passa por uma ruptura em sua estrutura e funcionamento, 

gerando também um afastamento entre os seus membros. (SANTOS et al., 2013). 

Para dar conta de todas as questões ligadas ao cuidado à CRIANE, a família necessita 

de suporte profissional. A atuação da enfermagem junto a ela visa a dar-lhe subsídios para o 

cuidado, auxiliando-a a manejar as situações cotidianas que se apresentarem.  

Para ajudar a família a enfrentar a experiência de ter uma criança hospitalizada em 

uma unidade pediátrica, o enfermeiro deve preocupar-se com questões que ultrapassam os 

aspectos físicos da unidade, o conhecimento da doença e o tratamento da criança, sendo 

necessário que este conheça a família para propor as intervenções. (BORBA; PETTENGILL; 

RIBEIRO, 2008). 

Deste modo, conhecer a família da CRIANE, sua dinâmica e funcionamento torna-se 

essencial para o processo do cuidar, visto que reconhecer as formas adotadas pela família para 

lidar com a situação de doença e, mais precisamente, para enfrentar o internamento de um 

filho, suas crenças, valores e forças são fundamentais para a qualidade e excelência da 

assistência nesse ambiente. (SANTOS et al., 2013). 

 

3.3  A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM JUNTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS 

DEPENDENTES DE TECNOLOGIAS 

 

O cuidado de enfermagem deve transcender o cuidado físico, estabelecendo atitudes 

humanizadas que facilitem a recuperação da criança. O diálogo entre profissionais, pacientes 

e familiares estabelece uma relação de confiança, que proporciona uma assistência de 

qualidade, tanto no hospital quanto no domicílio e comunidade. Para isso, o profissional de 

saúde deve trabalhar a escuta qualificada, estar presente e ter empatia para com esses. 

(SIQUEIRA et al., 2006).  

A assistência à CRIANE e sua família inicia-se, geralmente, no hospital. As diferentes 

atitudes dos profissionais da saúde determinam o grau de satisfação dos familiares em relação 

à assistência recebida durante a hospitalização da CRIANE. São atitudes de empatia que 

deixam as mães mais seguras e fortalecidas para esse enfrentamento. (COLLET; ROCHA, 

2004). 

Sabemos que o uso das tecnologias dentro do ambiente hospitalar pode causar grande 

afastamento entre os profissionais da enfermagem e a criança, uma vez que cuidar de uma 
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CRIANE exige preparo e habilidades técnicas. Isso pode fazer com que os profissionais 

foquem o cuidado na criança, pensando somente na execução da técnica correta, ou do correto 

manuseio dos equipamentos, deixando de lado seu cuidado integral e o de seu familiar 

cuidador, impedindo que ambos sejam cuidados de forma humanizada, não levando em 

consideração suas reais necessidades humanas. 

A humanização no ambiente tecnológico hospitalar depende das pessoas envolvidas 

nas ações de cuidado. O esforço é de todos para que a humanização se estabeleça com suas 

diferentes interfaces como, conhecimento, comprometimento, consciência, doação, 

compartilhamento, resultando no cuidado integral e humanizado. O cuidado envolve a pessoa 

inteira com suas habilidades técnico-científicas e seus sentimentos, motivação, desejo de aliar 

o humano e o técnico, tornando a existência profissional viva. (CUNHA; ZAGONEL, 2008). 

É imprescindível que a equipe de enfermagem tenha conhecimento das necessidades 

da CRIANE, a fim de prestar o cuidado de forma integral e buscar, juntamente com os demais 

cuidadores, melhoria nas condições de atenção à saúde dessas crianças (serviços 

especializados de qualidade, acesso de profissionais, facilidade de aquisição de materiais em 

quantidade e qualidade adequadas). (SILVA; SHIMIZU, 2006). A equipe de enfermagem é 

responsável por utilizar-se deste aparato tecnológico com o objetivo de prestar uma 

assistência humanizada e de qualidade à criança e à sua família, levando em consideração as 

suas crenças e valores, permitindo que o familiar cuidador seja um participante ativo no 

cuidado à criança. 

Permitir que tanto a CRIANE como o seu familiar cuidador sintam-se acolhidos dentro 

do ambiente hospitalar é uma tarefa da equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro 

por ser ele o coordenador deste grupo. Assim, este deve estar atento às necessidades desta 

família, possibilitando que ela sinta-se segura no ambiente hospitalar, oferecendo suporte para 

que o retorno ao lar seja o menos traumático e estressante possível. O enfermeiro deverá 

adotar ações que auxiliem este familiar cuidador, promovendo o seu empoderamento para 

cuidar a CRIANE com segurança, permitindo que este sinta-se seguro em suas ações de 

cuidado, fortalecendo suas capacidades, potencializando-o e instrumentalizando-o para fazer 

uso das tecnologias necessárias ao cuidado. 

A tecnologia revela determinados saberes e maneiras de cuidar. Entretanto, tornam-se 

necessários o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de saúde para que possam 

aplicar o conhecimento de forma responsável e racional, desenvolvendo um senso crítico e 

reflexivo de suas ações. Além disso, há de se repensar novas maneiras de cuidar, utilizando a 

arte, a sensibilidade e a criatividade na adequação e humanização das tecnologias. (NETO; 
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RODRIGUES, 2010). É preciso que o profissional de saúde comprometa-se a estabelecer uma 

comunicação que assegure e monitore a atenção, preenchendo as lacunas no cuidado prestado 

e a articulação entre os diferentes níveis. (SILVA; RAMOS, 2011). 

A enfermagem tem um papel fundamental no cuidado às CRIANES e suas famílias, 

tendo o compromisso de ampará-las no processo de transição para o domicílio e posterior 

acompanhamento. Sabe-se que a assistência de enfermagem à criança e à sua família vem 

sofrendo importantes modificações ao longo do tempo. Contudo, ainda é preciso avançar na 

busca por uma assistência integral, pautada na cooperação e na corresponsabilização. 

(OKIDO et al., 2012).  

Dentro do trabalho do enfermeiro, a avaliação da família é um aspecto essencial e isto 

pode ser feito através de instrumentos que o auxiliarão a identificar a estrutura, a rede de 

apoio e os sentimentos da família frente ao cuidado à CRIANE, identificando suas 

vulnerabilidades e as consequências do cuidado para si. (SANTOS et al., 2013). O 

enfermeiro, como líder da equipe, deve proporcionar a criação de espaços dentro dos 

estabelecimentos de saúde para escutar as famílias das CRIANES, conhecendo suas 

experiências de doença e hospitalização, como uma das maneiras de cuidar de suas demandas. 

(SANTOS et al., 2013). 

Além disso, o enfermeiro, o qual se encontra inserido dentro da Unidades Básica de 

Saúde, tem um papel muito importante, pois, muitas vezes, é ele quem auxilia diretamente no 

cuidado com a criança dependente de tecnologia, detectando possíveis problemas enfrentados 

pela família desta criança. Por ser um profissional que está atuando junto à comunidade, ele 

exerce um papel bastante positivo no que diz respeito ao apoio a esta família e sua criança. 

Por esta razão, o enfermeiro “sente o peso” das alterações enfrentadas por essas pessoas e, 

nesse cotidiano, identifica o sofrimento, as angústias dos pais, mães e parentes ao verem suas 

crianças ligadas a aparelhos e submetidas aos mais diversos tratamentos. (BRITO et al., 

2010). 

No domicílio, a família vê-se desprotegida e desamparada pela necessidade de atender 

a sua CRIANE, uma vez que na residência não consegue ter todo o suporte oferecido dentro 

do ambiente hospitalar. A falta de água, de energia elétrica e a grande distância entre a 

residência e o hospital são causas que deixam os familiares cuidadores muitas vezes em 

pânico, pois são serviços essenciais no cuidado a criança dependente de tecnologia. 

Diante do exposto, ressalta-se a importância do enfermeiro como educador em saúde 

ao capacitar esses familiares cuidadores para saberem lidar com essa realidade da 

dependência da tecnologia, além de conseguir superar momentos estressores. Porém, para 
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legitimação da enfermagem nessa área de atuação, é preciso capacitação contínua destes 

profissionais para lidar com essa clientela, pois, além da assistência direta ao paciente, têm-se 

os cuidados em nível domiciliar que envolvem fatores físicos, sociais, econômicos e culturais. 

(OLIVEIRA et al., 2013). 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A seguir serão apresentadas as etapas que foram utilizadas para a operacionalização do 

estudo. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de cunho qualitativo. Para Minayo 

(2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. Ela permite que o autor envolva-se diretamente na situação e 

possibilita observar os agentes no seu cotidiano, convivendo e interagindo socialmente com 

estes. Descritiva porque permite a descrição do fenômeno investigado possibilitando que este 

se torne conhecido, e exploratória porque permite ao investigador aumentar sua experiência 

em torno de determinado problema. (TRIVIÑOS, 2009).  

 

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO  

 

Foi realizada na Unidade de Pediatria de um Hospital Universitário do Sul do País 

(HU). Esta possui 21 leitos destinados a crianças com idades entre zero e doze anos 

incompletos que internam tanto para atendimentos clínicos como cirúrgicos. Os leitos são 

distribuídos da seguinte maneira: um leito de isolamento, uma enfermaria com cinco leitos, e 

cinco enfermarias com três leitos, que funcionam com sistema de alojamento conjunto. O HU 

tem como campo de atuação o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência à saúde. É um 

hospital de médio porte, pois tem 205 leitos, todos para pacientes conveniados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). É referência no atendimento materno-infantil, constituindo-se em um 

campo de atividades práticas para acadêmicos de enfermagem, medicina, psicologia e 

educação física.  

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

A eleição dos sujeitos da pesquisa qualitativa consegue-se através de critérios que, 

para Triviños (2009), são compreendidos como uma ideia ou um conjunto de ideias emanadas 

dos objetivos de investigação que orienta a seleção dos sujeitos que participam na pesquisa. 

Os critérios de inclusão utilizados neste estudo foram: ser o principal familiar cuidador da 
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criança dependente de tecnologia internada no HU, acompanhar a criança durante sua 

hospitalização, prestar-lhe cuidados diretos e aceitar participar do estudo. Buscou-se, assim, 

que este familiar tivesse tempo de experiência no cuidado à criança e vivências ricas para 

contribuir com o estudo. Foram excluídos do estudo os familiares cuidadores que, no 

momento da coleta dos dados, não estavam acompanhando a criança no hospital ou não 

quiseram participar do estudo. 

Depois de orientados acerca dos objetivos e metodologia do estudo, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). O número de participantes do 

estudo foi delimitado pela saturação de dados, ou seja, o número de pessoas que integraram 

este estudo foi determinado no momento em que não surgiram novas informações e as 

respostas começaram a repetir-se. A saturação deu-se na 13º entrevista. 

 

4.4 MÉTODO DE COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas únicas com 

cada participante de forma a obter uma melhor compreensão da realidade, relativa ao 

fenômeno em estudo (APÊNDICE B). Foi operacionalizada por um roteiro com perguntas 

acerca do cuidado familiar à criança dependente de tecnologia e de suas vivências com esse 

cuidado.  

A entrevista é uma atividade em que ocorre uma aproximação sucessiva da realidade 

que nunca se esgota, fazendo-se uma combinação particular entre teoria e prática. (MINAYO, 

2008). Foi realizada no primeiro semestre de 2014. Marcou-se dia e hora para a realização da 

entrevista. As mesmas foram realizadas na sala de espera do Estar do Programa Hospital 

Amigo da Criança, pois a mesma garante conforto, privacidade e é anexa à Pediatria. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas para análise. 

 

4.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

A coleta e análise dos dados foram feitas de maneira simultânea, pois a comparação 

constante dos dados foi utilizada para elaborar e aperfeiçoar, teoricamente, as categorias 

emergentes. Os dados foram analisados pela técnica de análise temática operacionalizada a 

partir da Pré-Análise, na qual se realizou o agrupamento das falas e elaboração das unidades 

de registro; exploração do material, na qual os dados foram codificados; agrupamento por 

semelhanças e diferenças; organização das categorias; tratamento dos resultados obtidos; e 
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interpretação, na qual foram selecionadas as falas mais significativas para ilustrar a análise e 

realizar a busca de autores para dar suporte à análise. (MINAYO, 2008).  
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme a Resolução 466/12. (BRASIL, 2012). O projeto de pesquisa foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) e obteve o parecer favorável 

sob o número 001/2014 (ANEXO A). 

As falas dos participantes foram identificadas por cores, com vistas a garantir o seu 

anonimato. Os sujeitos foram devidamente informados do objetivo do estudo, justificativa, 

metodologia, benefícios e riscos esperados e formas de divulgação dos resultados do estudo. 

Solicitou-se o seu consentimento para a divulgação dos dados de forma anônima. Os 

participantes foram deixados à vontade para comunicarem à pesquisadora verbalmente sua 

desistência em participar da pesquisa em qualquer de suas etapas, pessoalmente, por telefone 

ou carta. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir será apresentada a caracterização da população do estudo e as categorias 

geradas a partir da análise temática dos dados: caracterização da população do estudo; 

identificação da percepção do familiar cuidador a cerca do cuidado à criança dependente de 

tecnologia; recepção do diagnóstico da criança; mudanças no cotidiano familiar em função do 

cuidado à criança; profissionais de saúde e a enfermagem: contribuições para a 

instrumentalização do familiar cuidador; facilidades e dificuldades encontradas pelo familiar 

cuidador durante o cuidado à criança dependente de tecnologia; recebimento de ajuda da rede 

de apoio social para o cuidado à criança 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A família ROSA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal e seus três 

filhos. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido por uma pensão de um 

salário mínimo recebida pela criança dependente de tecnologia e uma ajuda de custo oferecida 

pelo seu avô aposentado. A criança do sexo masculino com seis anos de idade apresentava-se 

como dependente de tecnologia desde o nascimento devido à necessidade de utilizar bolsa de 

colostomia e seus adjuvantes devido sua patologia: imperfuração anal. 

A família AMARELA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, o 

marido e dois filhos. Todos naturais de Santa Vitória do Palmar. O sustento familiar era 

provido pelo pai com uma renda mensal de R$ 2.000,00. A criança do sexo masculino com 

nove anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o nascimento por ser 

portador de uma síndrome raríssima conhecida como Síndrome de West na qual havia a 

necessidade do uso de medicamentos controlados e contínuos por tempo indeterminado. 

A família TURQUESA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, o 

marido e dois filhos. Todos naturais de Santa Vitória do Palmar. O sustento familiar era 

provido pelo pai com uma renda mensal de R$ 2.000,00. A criança do sexo masculino com 

cinco meses e meio de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o 

nascimento por ser portador de Esclerose tuberosa, acarretando a necessidade de 

medicamentos controlados e contínuos por tempo indeterminado. 

A família VIOLETA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, o 

marido e três filhos. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido pelo pai 

com uma renda mensal de dois salários mínimos. A criança do sexo masculino com cinco 
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anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o nascimento por ser 

portador de Paralisia cerebral infantil e crises de epilepsia, acarretando a necessidade de 

medicamentos controlados e contínuos por tempo indeterminado. 

A família CINZA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, e sua filha. 

Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido pelo auxílio doença destinado 

a criança dependente de tecnologia com uma renda mensal de um salário mínimo. A criança 

do sexo feminino com três anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia 

desde o nascimento por ser portadora de Paralisia cerebral infantil e Gastrosquise, acarretando 

a necessidade de sonda de gastrostomia para alimentação e medicamentos controlados e 

contínuos por tempo indeterminado. 

A família VERMELHA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, seus 

três filhos e o pai. Todos naturais de São José do Norte. O sustento familiar era provido por 

ambos os pais. A renda da família é em torno de um salário mínimo e meio. A criança do sexo 

feminino com seis anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o 

nascimento devido à necessidade de utilizar botas ortopédicas e tala gessada por sua 

patologia, pé torto congênito. 

A família VERDE era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, seus 

quatro sobrinhos, dois irmãos, uma cunhada e sua filha. Todos naturais de Rio Grande. O 

sustento familiar era provido pelos irmãos da cuidadora com uma renda mensal de dois 

salários mínimos. A criança do sexo feminino com um ano e dois meses de idade apresentava-

se como dependente de tecnologia desde o nascimento por ser portadora da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), na qual havia a necessidade do uso de medicamentos 

antirretrovirais por tempo indeterminado e sonda para alimentação. 

A família VERMELHO ESCURO era composta pela mãe, a qual era a cuidadora 

principal, marido e dois filhos. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido 

por ambos os pais com uma renda mensal de três salários mínimos. A criança do sexo 

masculino com 17 dias de vida apresentava-se como dependente de tecnologia desde o 

nascimento por ser prematuro extremo e apresentar parada cardíaca após o nascimento, 

acarretando a necessidade de medicamentos controlados e contínuos por tempo 

indeterminado, uso de ventilador mecânico, campânula, óculos nasal, sonda para alimentação, 

punção venosa e fototerapia. 

A família AZUL PETRÓLEO era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, 

marido e uma filha. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido pelo pai 

com uma renda mensal de um salário mínimo. A criança do sexo feminino com sete meses de 
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idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o nascimento por ser portador de 

hemangioma na região occipital, acarretando a necessidade de medicamentos, de 

procedimento cirúrgico para remoção do hemangioma occipital e uso de bandana para o 

hemangioma. 

A família AZUL era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, marido e seu 

filho. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido por ambos os pais com 

uma renda mensal de seis salários mínimo e meio. A criança do sexo masculino com nove 

anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o nascimento por ser 

portador de Osteogênese imperfeita, acarretando a necessidade de medicamentos contínuos 

por tempo indeterminado, diversas cirurgias corretivas devido às diversas fraturas ocorridas 

ao longo dos anos e cadeira de rodas. 

A família CINZA CHUMBO era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, 

seus dois filhos e o pai. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido por 

ambos os pais. A renda da família é em torno de sete salários mínimos. A criança do sexo 

masculino com dois anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia há um mês 

devido à necessidade de utilizar colete de sustentação da coluna, acesso venoso central e 

medicamentos contínuos, por sua patologia artrite séptica. 

A família AMARELO ESCURO era composta pela mãe, a qual era a cuidadora 

principal, marido e três filhos. Todos naturais de Cerro Grande do Sul. O sustento familiar era 

provido pelo pai com uma renda mensal de um salário mínimo. A criança do sexo masculino 

com seis anos de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde o nascimento 

por ser portador de pé torto congênito, acarretando a necessidade do uso de bota ortopédica, 

gesso por tempo indeterminado após cirurgia de correção de pé torto congênito e 

medicamentos para dor. 

A família LARANJA era composta pela mãe, a qual era a cuidadora principal, marido 

e dois filhos. Todos naturais de Rio Grande. O sustento familiar era provido pelo pai 

aposentado da brigada militar. A cuidadora não soube informar a renda familiar. A criança do 

sexo feminino com onze meses de idade apresentava-se como dependente de tecnologia desde 

o nascimento por ser portadora de intolerância a lactose, acarretando a necessidade de um 

leite especial sem lactose por tempo indeterminado.  

Verificou-se, assim, que os familiares cuidadores de CRIANES, geralmente, são 

mulheres, mães dessas crianças. As CRIANES possuem entre dezessete dias e nove anos, 

sendo cinco do sexo feminino e oito masculino. Observou-se que ser familiar cuidador de uma 

CRIANE traz para a família, e especialmente para o familiar cuidador, uma série de mudanças 
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e transformações em seu cotidiano familiar. Assim, verificou-se a necessidade e importância 

de se discutir este assunto, demonstrando através das entrevistas um pouco do dia a dia dessas 

famílias, apresentando e descrevendo todas as implicações de ser familiar cuidador de uma 

criança com necessidades especiais e dependente de tecnologia. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO FAMILIAR CUIDADOR ACERCA DO 

CUIDADO À CRIANÇA DEPENDENTE DE TECNOLOGIA 

 

Evidencia-se, na maioria das falas das entrevistadas, que o período da gestação 

vivenciado por elas foi um momento de espera por uma nova vida, vivenciaram um período 

gestacional tranquilo, no qual nunca suspeitaram de que o bebê tão esperado poderia 

apresentar alguma alteração em seu estado de saúde.  

A gravidez foi tranquila (AMARELA).  

Foi boa, tranqüila, nada de complicação (ROSA). 

Nunca suspeitei de nada (AMARELA). 

Na gravidez não foi descoberto nada por que a doença era no ânus 

(ROSA). 

Normal, sem nenhuma complicação (VERMELHA). 

Eu fui descobrir que estava grávida com três meses de gestação 

(VERDE). 

Foi bem tranquila a minha gestação, minha pressão era normal 

120x70 mmHg. Eu tive deslocamento de placenta que foi de repente, por 

isso tive que fazer a cesárea, pois minha placenta deslocou. Estava com 30 

semanas de gestação. Estava tudo bem e quando vi, um parto prematuro 

(VERMELO ESCURO). 

Mesmo realizando o pré-natal e todos os exames de rotina importantes desse período 

não foi possível detectar os problemas de saúde apresentados pela criança ao nascimento. 

Algumas mulheres fizeram mais consultas do que o preconizado pelo Ministério da Saúde, 

mesmo assim não foi possível suspeitar de nenhuma alteração no estado de saúde da criança.  

Sim, fiz mais de 10 consultas, pois foi o primeiro filho (ROSA). 

Na gravidez não foi descoberto nada por que a doença era no ânus, 

não tinha como ver no ultrassom (ROSA). 
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Fiz o pré-natal, realizei ultrassom, no total de quatro. Ele era uma 

criança perfeita. A única coisa que apareceu ao nascer é que o perímetro 

cefálico dele era um pouquinho menor do que o normal (AMARELA). 

Realizei cinco consultas, pois faltei uma e a última a ser realizada 

eu tive ele. Realizei ultrassom e o parto foi normal (TURQUESA). 

Foi tranquila, eu não tive nenhuma alteração durante o parto, só 

que ela nasceu com gastrosquise [...] (CINZA).  

No entanto, algumas mulheres do estudo relatam que tiveram o recebimento da notícia 

de uma possível patologia apresentada pela criança durante o período gestacional. Três 

mulheres relatam que tiveram que passar para o programa de pré-natal de alto risco, uma vez 

que o risco apresentado na gestação foi detectado assim que foram realizadas as primeiras 

consultas deste período. Outras relatam que, por apresentarem problemas durante a gestação, 

tiveram de ser internadas no ambiente hospitalar tendo de se submeter a exames, 

medicamentos e cesarianas de emergência.  

Foi na gestação que eu descobri a doença dela, mas não sabia a 

gravidade da doença que ela ia ter quando nascesse [...] Fiz o pré-natal, 

três consultas no Posto de Atendimento Médico (PAM) e as outras foram no 

Hospital Universitário da Universidade no programa de gestação de alto 

risco (CINZA).  

Eu tive muito enjôo e Hipertensão. Na gravidez tive hipertensão e 

infecção urinária (TURQUESA). 

Foi bem complicada. Parei mais dentro do hospital do que em casa. 

Ele estava desde duas semanas querendo nascer e o médico me trancando, 

dizendo que não estava na hora. Fiquei dez dias internada, fazendo uso de 

medicamentos para impedir o nascimento. Então, fui mandada para casa. 

Mas tive que retornar para o hospital, pois estava perdendo líquido. O 

médico me examinou e disse que eu não tinha líquido nenhum. Eu fiz um 

ultrassom, deu que eu não tinha nenhuma gota de líquido. Então, foi ai que 

ele teve que nascer. Fizeram uma cesárea de emergência (VIOLETA). 

Foi tranquila. Só no início que tive ameaça de aborto e tive que 

fazer repouso, pois fui a uma festa de carnaval e não sabia que estava 

grávida (AZUL PETRÓLEO).  

No parto eu tive essa complicação. A placenta começou a sair e eles 

tentaram segurar para usar o corticóide para o pulmão do bebê. Só que 
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eles só conseguiram dar uma dose, porque a placenta deslocou muito 

rápido e eu comecei a ter muita hemorragia. Eles tentaram segurar o 

máximo, mas não teve como. Aí quando eles verificaram que ele já estava 

em sofrimento fizeram a cesárea (VERMELHO ESCURO). 

Eu tinha uns seis meses de gestação quando descobri que era 

portadora do vírus HIV. Ai ela acabou nascendo com o vírus (VERDE). 

Sim realizei o pré-natal, comecei com dois meses de gestação e 

realizei todos os exames. A primeira ecografia eu fiz com cinco meses de 

gestação e mostrou que ele tinha o pé-torto congênito e os rins dilatados 

(AMARELO ESCURO). 

Tranquila até os seis meses de gestação. Depois teve a complicação 

que eu ia ganhar eles prematuros com seis meses, então eu fui para o 

hospital e fiquei internada até os oito meses. Nasceram prematuros (CINZA 

CHUMBO). 

A gestação foi um pouco complicada. Quando realizei a ecografia 

dele mostrava que ele tinha os rins dilatados. Então eu fui a Porto Alegre e 

fiz o tratamento e ele nasceu. Não houve problemas no parto (AMARELO 

ESCURO).  

Sendo assim, é possível observar que a percepção do familiar cuidador acerca do 

período gestacional, pós-parto e nascimento da criança dependente de tecnologia é diferente 

para cada família, uma vez que algumas vivenciaram momentos de angústia e tristeza antes do 

nascimento e outras somente souberam da dependência de tecnologia após o nascimento.  
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6.3 RECEPÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA CRIANÇA 

 

Mesmo vivenciando um período gestacional tranquilo a maioria das entrevistadas do 

estudo relatam que a patologia apresentada pela criança foi descoberta somente após o seu 

nascimento. Assim, observa-se que estas mulheres não estavam preparadas emocionalmente 

para receberem a notícia de um diagnóstico difícil, visto que pensavam em ter bebês 

saudáveis. O impacto de receber a notícia de que seu filho considerado “perfeito” apresenta 

alguma alteração em seu estado de saúde pode ocasionar na família, principalmente na mãe, 

sentimentos de rejeição, negação da doença, tristeza, sofrimento e desespero.  

Foi péssima! Era o primeiro filho. Então, foi horrível. Me senti 

desesperada, apavorada, não sabia o que ia fazer, como ia cuidar, era o 

primeiro filho e eu não tinha noção nenhuma (ROSA).  

As repercussões para quem cuida de uma criança dependente de tecnologia são 

diversas e permeiam as dimensões emocionais, sociais e financeiras. Trata-se de um contexto 

complexo e de mudanças bruscas que ocorrem na vida dos membros da família, que, entre 

outras coisas, precisam dedicar mais tempo ao cuidado da criança, além de aprender a lidar 

com dispositivos tecnológicos. Algumas crianças dependentes de tecnologia podem 

apresentar comprometimento mental, emocional ou comportamental, o que as tornam 

totalmente dependentes de cuidados. (FLORIANI, 2010). 

Quando ele nasceu e aconteceu tudo isso, eu levei um choque, mas 

eu jamais o rejeitei. O filho era meu e o doutor disse que ele era um 

vegetalzinho, que ele tinha poucas chances de vida. Eu disse para ele que 

não importava como ia ser e que eu queria ele do meu lado (AMARELA). 

Ele teve uma crise convulsiva e teve que ser internado no hospital. 

Foram realizados tomografia e eletroencefalograma, e foi diagnosticada a 

paralisia cerebral infantil. Foi onde me disseram que ele não ia falar, não 

ia caminhar [...] (VIOLETA). 

Agora mesmo ele veio aqui, explicou que vai ter que fazer a 

cirurgia. Falou para mim que a cirurgia vai ser complicada, que vai ser 

difícil. Ai eu me desesperei, ainda mais que eu vou sozinha com ela porque 

meu marido vai ficar em casa. Ele tem que trabalhar. A minha mãe queria 

ir comigo, mas aí a moça me falou que na ambulância só pode ir uma 

pessoa. Ah é bem difícil (AZUL PETRÓLEO). 
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O enfrentamento de familiares cuidadores ao realizar cuidados cotidianos é marcado 

por inúmeras situações desafiantes e limítrofes. As dificuldades parecem não ter um aspecto 

pontual, mas é um processo que se inicia com o nascimento da criança prematura. O impacto 

da realidade de um filho tão esperado ser uma criança especial marca a trajetória das mães 

cuidadoras, causando choque e medo, principalmente frente ao pequeno corpo tão diferente 

do que foi desejado e idealizado. (PINTO, 2013). 

O médico me disse que pelo meu bebê ser prematuro extremo de 30 

semanas ele iria precisar de UTI, e aí a gente vai ver o que pode fazer. 

Quando a médica que deu os primeiros atendimentos a ele na UTI e voltou 

no quarto ela me explicou tudo que tinha acontecido. Que ele iria ficar em 

observação e que dentro de 72 horas ele iria utilizar muitos equipamentos. 

Eu tive que aceitar na hora a situação, não tem o que fazer (VERMELHO 

ESCURO). 

Eu me senti mal, bem mal. Eu já imaginava que ela iria ter que usar 

os medicamentos contínuos porque eu comecei o meu tratamento tarde. Eu 

descobri tarde na verdade e o tratamento demorou muito para começar. Eu 

tinha uns seis meses de gestação quando descobri que era portadora do 

vírus HIV. Aí ela acabou nascendo com o vírus (VERDE). 

Levei um choque, porque eu não estava esperando nada de anormal 

(VERMELHA). 

Eu me desespero até hoje. A hora de ir embora para casa é um 

horror [...] Acho que até o dia de ir embora vai ser um desespero. O 

impacto já é um pouco diferente. Nos primeiros dias tu ficas mais ansiosa, 

mais nervosa, mas com o passar dos dias tu vais te acostumando. A gente se 

desespera, mas tem que aceitar (VERMELHO ESCURO). 

Assim, pode-se perceber que a maioria das famílias encontra grande dificuldade em 

aceitar o diagnóstico da criança. Em uma pesquisa, desenvolvida por Leite et al. (2012), que 

objetivou aprender a percepção do cuidador familiar de crianças hospitalizadas acerca do 

sofrimento relacionado à condição crônica na infância, verificou-se que estes apresentaram 

vários tipos de sofrimento frente a essa experiência, seus significados e suas percepções. 

Apresentaram sentimentos como insegurança e estresse causados por acontecimentos reais ou 

imaginários. Esses acontecimentos podem dificultar o enfrentamento e a aceitação do 

diagnóstico da criança, exigindo tempo para o familiar cuidador administrar seus sentimentos.  
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Frente a este diagnóstico e a dependência de tecnologia pela criança, o familiar pode 

experimentar várias emoções: choque, desespero, tristeza, pavor, desesperança, mas, mesmo 

nesta situação, necessita continuar prestando cuidados à criança. (NEWTON; LAMARCHE, 

2012). 

Após a detecção do problema apresentado pela criança, a família sente-se insegura e 

com medo da nova situação. Neste momento, algumas ficam sabendo da necessidade do uso 

da tecnologia, a qual será imprescindível para o viver de seu filho. Assim, buscam forças para 

entender e enfrentar a situação estabelecida.  

Os pais que recebem a notícia de que seu filho será dependente de algum dispositivo 

tecnológico, seja temporário ou definitivamente, necessitam de um tempo de adaptação. 

Assim, a preocupação do enfermeiro durante suas interações e intervenções com essas 

famílias não deve ser dirigida apenas para as demandas de doença e para os dispositivos 

tecnológicos, mas também, e principalmente, focada nas múltiplas dimensões envolvidas no 

cuidado a essas crianças e suas famílias. (CABRAL et al., 2013). 

O apagar dele nos primeiros segundos foi bom, ficou entre 07 e 09, 

mas depois ele começou com gemidos, e foi para a UTI neo, foi entubado e 

colocado no respirador. Depois usou a campânula, e depois óculos nasal, 

depois foi transferido para UTI intermediária, onde ele foi diagnosticado 

com pneumonia. Depois da internação ele foi liberado como uma criança 

normal, só que ele já tinha dois, três, quatro meses, cinco meses, seis meses, 

sete meses, e era uma criança toda molenga. Eu colocava ele na cama e ele 

ali ficava, não fazia força para se levantar. Eu falava para a pediatra dele e 

ela dizia que era normal porque ele teve intercorrência na UTI (VIOLETA).  

Fazia um ano e seis meses que ele não tinha convulsão. Só que 

agora, nesta semana, eu tive que trazer ele novamente pela crise 

convulsiva. Aí ele internou e começou a usar o Diazepam para controlar 

(VIOLETA). 

Ele nasceu prematuro, ficou uns 15 dias na UTI neonatal, fez uso de 

antibiótico e sonda para se alimentar. Eu tirava leite do peito para 

alimentar ele[...] realizei parto normal e ele nasceu com os batimentos 

cardíacos alterados. Quando rompeu a bolsa me enviaram direto para 

Pelotas e eu ganhei ele lá por causa da UTI neonatal (TURQUESA). 
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Uma das dificuldades do familiar cuidador relacionadas com o cuidado da criança 

relaciona-se com as limitações impostas pela doença. Algumas crianças não falam, não 

caminham, precisam ser carregadas no colo, alimentadas, banhadas, vestidas, relatam dor e 

desconforto, principalmente quando ocorre piora no seu quadro clínico. 

Na verdade ele nasceu e teve falta de oxigênio cerebral. Passou 

alguns dias na UTI, realizou tomografia, e não teve diagnóstico nenhum. 

Deu que como ele teve anóxia, ele podia ter alguns problemas como de 

audição, visão, coisas assim. Aos seis meses ele começou a ter alguns 

espasmos, aí fez um eletroencefalograma, no qual diagnosticou a síndrome 

de West. Eu perguntei para o doutor o porquê ele não tinha problema 

nenhum e depois apareceu. O doutor disse que ele já tinha desde o 

nascimento, mas a doença só se manifesta aos seis meses (AMARELA). 

[...] O problema do intestino ficou tudo bem, mas aí deu o problema 

da meningite, o que afetou muito o cérebro dela. Eu me senti insegura. Eu 

fiquei preocupada, mas ela estava no hospital ainda. Aí eu tive que seguir 

com ela no hospital (CINZA). 

Quando ela nasceu ela já tinha uma manchinha vermelha na cabeça, 

aí eu perguntei para o doutor e ele disse que podia ser alergia da lã, mas 

não era e aí foi aumentando a mancha. Depois, quando ela completou cinco 

meses, começou a crescer (AZUL PETRÓLEO). 

Aí, quando ele nasceu, a médica reanimou ele no Centro obstétrico. 

Aí já levaram ele para a UTI neo, depois dessa ele não teve mais nenhuma 

parada cardíaca (VERMELHO ESCURO).  

Ela nasceu em casa, nasceu com pneumonia e anemia. Com um 

pouco de amarelão também. E com o HIV também. Ela ficou aqui até os 27 

dias de vida na UTI neo, aí ela foi para Porto Alegre, porque achavam que 

ela tinha atresia nas vias biliares, para realizar uma cirurgia, mas não foi 

preciso fazer. Ela começou o tratamento do vírus do HIV e retornou para 

casa (VERDE). 

Em estudo acerca da problemática de se ter um filho diabético, os autores sugeriram 

que, para ajudar a criança com doença crônica e dependente de tecnologia, os pais precisam 

trabalhar os sentimentos surgidos com o impacto do seu diagnóstico. É indispensável a 

presença de um familiar cuidador para aprender a lidar com os sintomas da doença, aprender 
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procedimentos terapêuticos e ter desenvoltura para identificar os sinais e sintomas da doença. 

(MARTINS et al, 2013).  

Além disso, estudiosos que tratam da gestão de cuidados familiares de crianças em 

idade escolar dependentes de tecnologia e com doenças crônicas, tais como asma, epilepsia, 

diabetes e fibrose cística abordam que desafios precisam ser enfrentados pelas famílias. Estas 

terão que enfrentar a necessidade de tratamentos complexos e cuidados que interferem na 

dinâmica familiar. (MICKLEY; BURKHART; SIGLER, 2013). 

 

6.4 MUDANÇAS NO COTIDIANO FAMILIAR EM FUNÇÃO DO CUIDADO À 

CRIANÇA 

 

Após o impacto de receber a notícia de que seu filho apresenta uma patologia, a 

família sofre uma mudança e tenta adaptar-se à nova situação. Novos papéis familiares 

surgem neste momento delicado. Geralmente, a mãe assume a responsabilidade do cuidado e 

passa a ser a principal cuidadora. Neste momento, a família organiza-se para que a criança 

tenha todo o cuidado possível. No entanto, o familiar cuidador pode sentir-se desesperado, 

inseguro e sozinho, pois sua vida passa por grandes mudanças em função do cuidado à 

criança.  

Minha vida parou, porque nem festinha de crianças da Primeira 

Infância, melhor, eu não pude ir mais porque ele fica desesperado depois 

que ele fez cirurgia (VIOLETA). 

Todo mundo liga, se preocupa com ele (TURQUESA). 

Há mudou tudo, foram tantas mudanças. O lado afetivo parece que 

multiplicou, o lado pessoal, eu não tenho mais uma vida própria (VERDE). 

Não mudou muita coisa para dizer a verdade porque é tudo comigo. 

Ninguém se disponibiliza a fazer alguma coisa. Então, mudou para mim. 

Todo mundo vive a sua vida, e eu vivo em função disso. A minha mãe cuida 

dos outros filhos enquanto estamos no hospital. Foi a única pessoa que 

ficou de responsável enquanto estamos aqui. Mas é só porque estou no 

hospital, só por isso. Para ter uma ideia, eu não vou em casa porque não 

tem quem fique aqui com ele. É só eu mesmo e meu pai. A minha mãe só 

está ajudando por causa da hospitalização (ROSA). 

Acho que tudo, porque a visão da vida é outra. Tu achas as vezes 

que tens um problema e quer tirar a vida. Aí eu olho para ele com todas as 
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dificuldades dele e ele tem a força de vontade de viver. A força de vontade 

dele é tão grande que os outros problemas são banais (AMARELA).  

Além do impacto na saúde física e mental/psicológica que a dependência de tecnologia 

e a doença crônica provocam na criança, esta sofre, também, repercussões psicossociais, 

como o processo de estigmatização. (ZANINI, 2009). Estudo acerca do cuidado familiar a 

crianças portadoras de fibrose cística identificou que tanto a criança como a família podem 

sofrer do isolamento social, motivados pelos constantes cuidados que eles têm que dar a 

criança, o que favorece o distanciamento de outras funções sociais, como o trabalho e o lazer. 

(PIZZIGNACCO; MELLO; LIMA, 2010). 

Mudou tudo mesmo, as minhas saídas, a minha convivência com as 

pessoas. Eu me sinto mais presa, apesar de sair bastante com ela. Mas 

mudou tudo, não tem como explicar (CINZA).  

Por exemplo sair para passear ou namorar eu nem faço mais porque 

ela não deixa. Tenho que cuidar dela (VERDE).  

Há mudou bastante, porque a gente acha que tem o controle da vida 

e aí quando vê a vida te dá uma rasteira que tu cai dura. Sai tudo do teu 

controle. Não tem dinheiro que pague a saúde do teu filho, não tem nada. 

Tu achas que tu vens controlando e de repente tudo muda. A minha rotina 

mudou completamente, só tentei não mudar a rotina do meu outro filho 

para ele não sentir tanto, porque ele é criança e já sente. Eu tentei não 

mudar a rotina dele, a minha eu mudei completamente (VERMELHO 

ESCURO). 

Há mudou tudo na minha vida. Mudou completamente. Antes eu 

podia sair que não tinha nenhum problema agora tem ela que depende de 

mim para tudo. O meu futuro vai ser cuidar dela (VERDE).  

Que eu me lembre tive que deixar meus outros filhos com as vizinhas 

para trazer ela para o hospital e ficar com ela aqui (VERMELHA). 

Mudou tudo. A rotina das crianças principalmente, pois sentem 

falta, choram. Minha filha de oito anos participava de projetos e agora com 

a internação da irmã ela não está indo, pois não posso levar lá (LARANJA). 

Mudou porque tendo ele com esse problema, nós talvez damos mais 

carinho para ele. Nós nos preocupamos com todos os filhos, mas como ele 

está assim a gente trata um pouco diferente também por ele ser o mais novo 

(AMARELO ESCURO). 
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Partindo do princípio de que o ser humano é um ser inacabado, que busca 

constantemente respostas para seus desafios, o cuidar de uma criança com necessidades 

especiais e dependente de tecnologia para seu cuidado exige uma articulação entre pessoas e 

lugares inseridos numa rede social. (MORAES; CABRAL, 2012). Nesta, os membros da 

família se reagrupam para realizar a prestação de serviços às crianças DT.  

Mudou tudo, uma correria total. Meu marido deixou de trabalhar à 

noite. Meu cunhado tem que sair do trabalho correndo para pegar meu 

outro filho na escola. Todo mundo se organizou para ajudar (CINZA 

CHUMBO). 

Mudou no meu cotidiano, é que ele é dependente 24 por dia de mim, 

como já disse depende até para tomar um copo de água, depende de nós 

para tudo. Eu vou para a escola dele diariamente, fico na sala de aula 

todos os dias. Ele só se alimenta sozinho, o resto das atividades diárias eu 

que faço por ele (AZUL).  

As mudanças no cotidiano familiar, a partir do diagnóstico de doença crônica da 

criança e a necessidade do uso da tecnologia, sugerem novos desafios que precisam ser 

centrados na família. Estudo que discutiu as semelhanças que envolvem os cuidados 

pediátricos e geriátricos mostrou que tanto crianças como idosos têm sua autonomia limitada 

e apresentam dependência em relação ao ambiente físico e humano. Quando se trata de uma 

situação de cronicidade, a exigência de um familiar cuidador é ainda mais importante. Os 

cuidadores principais são os mais afetados pelas demandas de cuidados da criança. Eles 

sofrem cobranças sociais e/ou legais, para prestar e financiar o cuidado que, muitas vezes, é 

de longo prazo. (GRUNBERG, 2010).  

 

6.5 CONTRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA A 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FAMILIAR CUIDADOR 

 

Em muitos casos há a necessidade do uso de tecnologias de cuidado pela criança, a 

qual surge como fator causador de estresse e sofrimento para toda a família. Esta, tentando 

adaptar-se a nova situação, também tem que ser forte e preparada para lidar com o uso da 

tecnologia. Ao mesmo tempo que a família recebe a notícia da patologia da criança ela é 

informada que terá de adquirir novas competências e habilidades para o seu cuidado. 

Neste momento, o profissional de enfermagem deve estar preparado para atender as 

necessidades desta família, compreendendo o seu sofrimento e respeitando o seu luto e sua 
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negação, uma vez que muitas famílias não conseguem aceitar a patologia apresentada pela 

criança.  

Tu sabes que teu filho tem paralisia cerebral e fazendo fisioterapia a 

gente controla. Então, tem que ser assim. Os remédios são controlados das 

dez da manhã às dez da noite, se tu deixares passar do horário a convulsão 

retorna. Só que aí ele ajustou os horários que ficaram melhor para mim foi 

ao meio-dia e a meia-noite. É difícil aceitar isso, dependente de 

anticonvulsivantes para sempre (VIOLETA). 

As crianças com necessidades especiais de saúde e dependência de tecnologias de 

cuidados apresentam a seus familiares uma nova realidade e a necessidade de incorporar 

novos saberes e práticas para atender suas demandas de cuidado. (PINTO, 2013). 

O médico se sentou na cama e me disse agora a gente vai conversar 

[...] E foi ele que me ensinou a dar os remédios para ele. Nos horários 

certos. Quem me deu mais explicação até hoje foi ele mesmo. Os médicos 

me explicaram coisas que eu estava sempre em dúvida (VIOLETA). 

Elas ensinaram que eu tenho que dar a medicação com ele bem 

levantado, não dar com ele deitadinho. Quem me ensinou na verdade foram 

as enfermeiras (TURQUESA). 

Eu aprendi tudo com as enfermeiras e professoras lá na pediatria do 

hospital (CINZA).  

O enfermeiro pode desenvolver estratégias que possibilitem uma relação de empatia 

com o familiar cuidador, assim como subsídios básicos relacionados ao tratamento da criança 

e suas peculiaridades. Intervenções podem ser implementadas para a promoção e a proteção 

da saúde do familiar cuidador nos aspectos físicos, sociais e emocionais, buscando reduzir a 

sobrecarga de cuidado e a conservação de sua qualidade de vida. (RUBIRA et al, 2012). 

O enfermeiro, junto à família, poderá contribuir na preparação desta, desde o 

conhecimento do quadro clínico da criança até a implantação de um dispositivo tecnológico, 

Deve atuar nos princípios que regem a promoção e reabilitação da saúde da criança. 

permeando por todos os momentos da sua vida, ao reconhecer as peculiaridades que 

perpassam o cotidiano familiar das CRIANES, pois tem condições de cooperar por meio de 

ações estratégicas de modo que facilite as relações e o cuidado familiar, estimulando, assim, o 

desenvolvimento natural da criança, respeitando o momento vivido por ela. (MENEZES et al., 

2014).  
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Além disso, o cuidado à família e à criança dependente de tecnologia pode possibilitar 

o crescimento pessoal e profissional do enfermeiro, permitindo uma reflexão sobre a condição 

de cronicidade na infância, a valorização do processo do cuidado e da existência humana. 

(SILVA et al, 2012). O enfermeiro tem papel fundamental na consolidação de informações e 

no processo de ensino para estimular e incentivar os familiares cuidadores sobre a importância 

do uso e da manipulação correta dos dispositivos tecnológicos.  

O fato de ser dependente de tecnologia configura-se como uma jornada longa tanto 

para as crianças como para suas famílias. Dentro deste contexto, é necessário que o 

enfermeiro tenha a sensibilidade de compreender o processo de crescimento e 

desenvolvimento da criança e sua família na tentativa de identificar as implicações que a 

doença e o uso de um dispositivo tecnológico representam em suas vidas. (CABRAL et al., 

2013). 

A primeira pessoa que me ensinou foi a enfermeira responsável pela 

entrega das bolsas de colostomia. Foi quem me ensinou a aprender a cuidar 

disso. Foi fácil, tinha que ser. Era eu que ia cuidar, não tinha outra pessoa, 

eu tive que meter a mão mesmo (ROSA). 

Eu aprendi tudo com os enfermeiros, os médicos. O que eles me 

falam eu faço. Eu sigo eles (AZUL PETRÓLEO). 

Os médicos me ensinaram, e eu tive que me voltar a ele. Tudo eu 

pesquiso, eu tento entender, se eu vou ao médico eu encho ele de perguntas, 

pois eu tenho que sair satisfeita por que eu vou ter que fazer em casa. A 

fisioterapeuta eu acompanhava e depois eu fazia sozinha em casa. Então, 

tudo é uma escola aonde eu vou aprendendo um pouquinho (AMARELA). 

O médico mostrou todos os equipamentos que ele estava utilizando 

no momento, explicou tudo [...] Então ele explicou tudo, como era a 

evolução dele, do respirador, como eles diminuíam, onde passavam os 

parâmetros, ele me explicou sobre a nutrição, de quanto em quanto tempo 

ele usava, quantas gotas caiam, que depois ele iria passar para o leite. Eles 

me explicaram tudo bem direitinho. Na verdade o médico nos deu as 

primeiras informações (VERMELHO ESCURO). 

Quanto aos horários dos antirretrovirais eu não me perdia muito 

porque a minha mãe tinha o vírus do HIV. Então, ela sempre tomou os 

remédios e eu via como era. Quem me ensinou no hospital foi lá em Porto 
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alegre que tinha um médico infectologista. Ele que me ensinava como dar 

os remédios (VERDE).  

Conversando com o médico, eu fui aprendendo a cuidar do pezinho 

dela. Me ensinou que eu tinha que trazer ela no hospital, colocar o gesso, 

botava o pé dela numa caneca de molho para retirar o gesso. Aí tinha que 

trazer ela no hospital e assim a gente foi aprendendo. Foi só o médico 

mesmo que me ensinou, mais ninguém (VERMELHA). 

O médico me ensinou a usar as tecnologias, ninguém mais (CINZA 

CHUMBO). 

Quem me ensinou foi o médico pediatra. As enfermeiras me 

informaram que quando ela for para casa fará uso somente do leite e 

nenhum outro alimento. Mas só pode leite para Intolerância à Lactose 

(LARANJA). 

Vai se aprendendo, a fisioterapeuta me ensina como lidar com ele. 

Conforme ele foi crescendo eu fui aprendendo a lidar com ele. Eu fui 

aprendendo nas seções de fisioterapia, como sentar ele, como vestir. Ele faz 

natação e fisioterapia duas vezes por semana (AZUL). 

A criança está em um contínuo processo de crescimento e desenvolvimento e possui 

necessidades específicas e únicas em sua dimensão biológica, social e emocional. Quando se 

pensa em crianças, logo se visualizam indivíduos cheios de energia, esperança e felicidade 

com muita saúde e muito tempo para aproveitar a vida. Isso leva a refletir o quão difícil pode 

ser uma doença grave e/ou crônica na infância e de como isso se torna ainda mais complexo e 

penoso quando existe a necessidade do uso de recursos tecnológicos e atendimento 

especializado para sua sobrevivência. (CABRAL et al., 2013). 

Um trabalho desenvolvido por terapeutas ocupacionais, buscando caracterizar a rotina 

de uma enfermaria pediátrica, observou como eram realizadas as atividades da vida diária 

com a criança, sua higiene pessoal, banho e alimentação e os possíveis usos da tecnologia 

assistida. (SILVEIRA; JOAQUIM; CRUZ, 2012). Observaram que algumas das crianças 

assistidas em unidades hospitalares necessitariam utilizar tecnologias de cuidados em suas 

residências, o que sugeriu a necessidade de adaptações de áreas físicas adequadas a esta nova 

realidade. Este fato precisa ser discutido com os familiares cuidadores dessas crianças, de 

forma que possam organizar-se para ter a casa adaptada ao cuidado da criança. 
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6.6 FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO FAMILIAR CUIDADOR 

DURANTE O CUIDADO À CRIANÇA DEPENDENTE DE TECNOLOGIA 

 

Ao ser instrumentalizada para o cuidado com a criança, a família e, principalmente, o 

familiar cuidador observam algumas facilidades durante este período. Algumas famílias 

relatam que a doença da criança fez com que seus integrantes ficassem mais unidos, 

reforçando seus laços afetivos. Tornando-se uma família valorizada e admirada pelo cuidado 

que presta à criança.  

Foi a força de vontade que eu tenho. Eu não me entrego [...] [...] Até 

me deram os parabéns porque têm mães que querem largar os filhos, eu 

não vou largar ele. Eu estou sempre aqui com ele. Eu não saio para nada e 

eu tenho orgulho dele ser uma pessoa muito carinhosa (VIOLETA). 

Algumas das entrevistadas experimentam os sentimentos de esperança e de fé. Sentem 

a necessidade de crer que o impossível pode acontecer para que a família não perca a vontade 

de lutar e mudar a situação estabelecida.  

Mas eu disse para o doutor, porque me disseram que ele não ia 

caminhar, que ele não ia fazer nada, e eu falei para ele que para Deus não 

há nada impossível (VIOLETA).  

Eu nunca vejo como um sacrifício cuidar dele. Eu vejo como uma 

benção que Deus me deu. A prova de que confia em mim me dando um 

anjinho (VERDE). 

Não sei como te explicar. Só rezo e deixo nas mãos de Deus. Mas 

está aí com nove anos. Não tem muito o que fazer, um te diz uma coisa, 

outro diz outra. Foi muito difícil a notícia da doença. Na hora agente surta. 

Só rezo e deixo nas mãos de Deus (AZUL). 

Eu vou fazer tudo que tiver que ser feito para ele. Eu vou mostrar 

para todo mundo que ele não vai ser uma criança com defeito. Não que eu 

não aceite, mas eu quero deixar ele com um futuro que ele possa ser 

independente. Que ele faça as coisas para ele (VIOLETA). 

É comum, para manter a estabilidade emocional, os cuidadores utilizarem intervenções 

espirituais, ou seja, buscam na espiritualidade a aceitação e o enfrentamento da situação. 

(GONA; MUNG‟ALA-ODERA; HARTRLEY, 2011). Uma vez que a presença de uma 

CRIANE pode desencadear stress familiar, muitas mães passam a recorrer a Deus ou a outra 

forma de crença para amenizar seus problemas decorrentes. Acreditar em um milagre, que 
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tenha o poder de mudar a situação, confere às mães uma nova esperança de futuro. 

(FATHIZADEH et al, 2012). 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela família neste momento de mudanças 

em seu cotidiano, alguns familiares cuidadores identificam que a doença da criança e sua 

dependência de tecnologia fizeram com que os laços afetivos entre seus membros se 

fortalecessem ainda mais, gerando sentimentos de união e consolo.  

Acho que a doença dele uniu bem mais a nossa família [...] [...] Aí 

eu olho para ele com todas as dificuldades dele e vejo que ele tem a força 

de vontade de viver. A força de vontade dele é tão grande que os problemas 

são banais (AMARELA).  

A facilidade é o lugar, o ambiente hospitalar que é bem melhor 

(TURQUESA). 

Eu acho que foi só isso que mudou, mas eu sou feliz cuidando dele. 

No verão mesmo a gente passa na casa de amigos na praia. A gente vai 

para a Cachoeira os três juntos. Então, a gente sai bastante, mas tudo com 

ele. Ele sempre junto (VERDE). 

Ah! Tudo eu acho fácil. Tudo. Mexer nela, dar banho, mexer na 

sonda, tudo sou eu que faço. Não tive nenhum problema (CINZA). 

No início não encontrei nenhuma, porque eu não me conformava na 

verdade com aquilo ali. Para mim era horrível! Mas tive que me acostumar, 

era aquilo ali, não tinha outra opção (ROSA). 

Curativo se tiver que fazer eu faço. Eu consigo fazer, não é difícil, 

ela é bem quietinha, ela fica comportada. Fizeram um curativo hoje nela e 

ela ficou bem paradinha, bem quietinha. Mexeram nela e ela nem se mexeu 

(AZUL PETRÓLEO). 

Eu tenho muita facilidade porque eu vivo aqui dentro. Eu larguei 

tudo, mas tentei não tirar a rotina do meu filho mais velho. Eu já 

trabalhava de manhã, então ele já não ficava comigo pela manhã. Eu tento 

almoçar com ele, eu não buscava ele na escola quem buscava era minha 

sogra. Aí eu continuo buscando ele no mesmo horário, eu tentei não mudar 

a rotina dele. Embora ele saiba que o irmãozinho está no hospital e que eu 

larguei tudo para ficar aqui no hospital com ele (VERMELHO ESCURO). 

Nós dependemos do posto da nossa cidade, mas eles nos buscam em 

casa, nos trazem e nos levam. Minha mãe e minha cunhada que mora bem 
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do lado da minha casa cuidam dos meus outros dois filhos de 11 e 12 anos 

(AMARELO ESCURO). 

Da para conciliar bem o cuidado com o outro filho, pois meu marido 

me ajuda, porque tive que parar de trabalhar à tarde (CINZA CHUMBO). 

Cuidar de um filho que depende de algum recurso tecnológico requer um 

acompanhamento intensivo, quando comparado ao de uma criança da mesma idade sem 

nenhum problema de saúde. Muitas vezes, o tempo empreendido para dedicação à criança é 

praticamente integral, muitas mães necessitam alterar seus turnos de trabalho para conciliar o 

cuidado à criança no hospital ou mesmo na residência e, nessa situação, o apoio do pai ou 

companheiro é fundamental. (LÉLIS, 2011). 

Ao serem questionadas em relação às facilidades de cuidar de uma CRIANE as mães 

cuidadoras revelam que os laços afetivos entre seus membros são fortalecidos no momento da 

dor e da doença. Além disso, experimentam sentimentos de esperança e de fé, acreditando que 

a cura da CRIANE pode acontecer para que a família não perca a vontade de lutar. 

Dentre as famílias entrevistadas, observam-se que muitas relatam em suas falas 

diversas facilidades e dificuldades enfrentadas para realizar o cuidado à criança dependente de 

tecnologias. As dificuldades apresentadas pelas famílias entrevistadas variam muito. No 

entanto, na maioria das falas, encontram-se mães cuidadoras preocupadas com o futuro de 

seus filhos e com o preconceito que eles possam vir a sofrer ou já sofreram por serem crianças 

com necessidades especiais e também dependentes de tecnologia.  

A doença, quando instalada, traz consigo algumas dificuldades para a criança e o 

familiar cuidador, principalmente relacionadas a como lidar com as limitações impostas pela 

doença, as mudanças no quadro clínico da criança, a necessidade do uso de tecnologias de 

cuidado, problemas financeiros, falta de uma rede para o apoio ao cuidado da criança, 

dificuldades de conciliar o trabalho e os cuidados à criança, comprometimento físico do 

familiar cuidador devido à sobrecarga para a prestação do cuidado e a necessidade de 

frequentes hospitalizações da criança. 

Ele está ficando pesado, tenho dores neste ombro para pegar ele e 

levá-lo ao banheiro ou até para colocar ele na cadeira. Sinto dores[...] Ele 

já foi hospitalizado para fazer medicação. Foi um total de 26 internações. 

Ele interna no hospital de quatro em quatro meses (AZUL).  

A dificuldade que eu vejo até hoje é que a bolsa não fica colada no 

corpo dele. Ele é muito ativo. Eu coloco a bolsa e ela dura no máximo dois 
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dias. Ela cai e não tem condições. Essa que ele está usando agora aqui no 

hospital dura no máximo um dia e olhe lá (ROSA).  

Dificuldade de locomoção, quando ela está ruim e tem que levar 

para o hospital. É difícil acesso ao ônibus, é mais fácil chamar um táxi do 

que esperar pela ambulância (CINZA). 

A internação hospitalar da criança apresenta-se, para a família, como a interrupção do 

previsto, a desordem do costumeiro, a urgência do enfrentamento do duvidoso, do temível, do 

desconhecido. Instala-se, quase sempre, uma crise, determinando um momento complexo na 

vida da família. Os pais da criança podem vivenciar sentimentos de raiva, piedade, 

demonstrando dificuldades em aceitar a situação. (SCHNEIDER; MEDEIROS, 2011).  

O meu marido não aceitava que nosso filho fosse para APAE ele 

disse que nosso filho não era um retardado. Mas depois que ele viu o 

desenvolvimento dele na APAE ele aceitou[...] A minha irmã rejeitou o meu 

filho. Antes de saber o que ele tinha ela brincava com ele, cuidava dele, 

abraçava ele. Depois que ela descobriu a paralisia cerebral ela se afastou 

totalmente de mim e da minha família (VIOLETA). 

Outra dificuldade vivida pela família é o preconceito contra a criança DT pelos 

membros da própria família. (PINTANEL, 2011). Em muitas ocasiões o preconceito nasce no 

próprio meio familiar. Atos discriminatórios começam já nas formas como as mães, os pais ou 

as demais pessoas da família tratam a criança. Vê-se que a sociedade ainda é marcada pelo 

preconceito com o diferente.  

De acordo com Vygotski (1997), a criança DT, antes de tudo, é uma criança peculiar, 

exigindo um trato exclusivo, inabitual, distinto ao que se dá às outras crianças. Sua condição 

muda a posição social na família. Por isso, para algumas famílias, esta criança pode ser 

considerada uma carga pesada e um castigo.  

Ao receber o diagnóstico, o familiar aguarda que os profissionais da saúde sejam 

solidários ao seu sofrimento, oferecendo a ele o suporte emocional de que necessita. Em 

algumas situações, os familiares referem não terem sido informados adequadamente da 

condição crônica de saúde da criança. Isso talvez tenha ocorrido, pois os profissionais não são 

estimulados a ver o paciente, como um ser biopsicossocial, com concepção de um ser ativo e 

sim passivo. Esta condição poderá ser de difícil aceitação, gerando dúvidas e incertezas ao 

familiar, levando a crer que não foi informado do diagnóstico. (DOHMS, 2011). 

O meu marido só que não aceitou bem a dependência dele, porque 

ele disse que foi erro médico, que ele não tinha nada. Que era bobagem. No 
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início ele não aceitou, mas agora está melhor. Eu não tive essa faze de 

negação (VIOLETA). 

A família, no processo de lidar com a doença da criança e com a necessidade do uso 

contínuo de um dispositivo tecnológico, compartilha com seus membros a nova realidade 

imposta pela necessidade de cuidados complexos e específicos, e isto pode promover 

sentimentos de insegurança, medo ou desconforto para os envolvidos. Geralmente, as 

necessidades da criança de cuidados complexos, refletem uma rotina com horários inflexíveis 

e desgastantes. (CABRAL et al., 2013). 

Desde que ele internou eu nunca mais fui na minha casa. Eu nem sei 

como está lá. Então, sexta-feira a minha irmã disse que vinha aqui e eu 

aproveitei e fui em casa e pequei a minha pequena em casa que estava 

queimando em febre e trouxe pra cá também. Convulsionou também[...] 

Não posso sair com ele, ir em aniversário, igrejas, que ele começa a gritar 

e temos que ir embora. Minha vida parou porque nem festinha de crianças 

eu pude ir mais, porque ele fica desesperado. Isso começou a acontecer 

depois que ele fez uma cirurgia (VIOLETA). 

Alguns familiares cuidadores culpam os profissionais da saúde de não cuidarem dos 

seus filhos adequadamente, de não conversarem com eles, de não saberem ao certo o que está 

acontecendo, como maneira de encontrar algum culpado pela doença, algum oponente com o 

qual consiga lutar. (PROTAS; ANTON, 2011). 

Eu me critiquei mais, eu chorei mais porque eu não persisti em 

saber o que ele tinha. Não fiz os médicos ir a fundo da doença, para saber 

realmente o que ele tinha. É isso que eu me culpo. Que foi tarde demais 

(VIOLETA). 

O médico me disse que ele vai ter que utilizar o medicamento por 

mais dois anos. Depois vai ver se tem que ajustar a dose da medicação, 

aumentando ou diminuindo[...] Tenho medo de que ele tenha uma doença 

grave. A preocupação com ele, qualquer coisinha a gente leva no 

médico[...] Eu fiquei nervosa. Às vezes dá um abalo.Tenho que cuidar da 

minha filha lá em Santa Vitória e a gente não sabe o que ele tem 

(TURQUESA). 

Uma criança pode representar para os pais alterações nas suas atividades cotidianas e 

um compromisso para toda a vida. A DT da criança é, para a família, uma realidade presente 

no seu dia a dia. Desta forma, suas preocupações vão além do simples cuidado à infância, 



53 

referem-se às adaptações às novas condições, às mudanças de paradigmas e ao enfrentamento 

da situação. Sem dúvida, quanto maior for o apoio familiar à criança DT, maiores serão os 

benefícios no seu desenvolvimento global e maiores serão também as chances de adoção de 

mecanismos que favoreçam sua inclusão na sociedade. (PINTANEL, 2011). 

Ele vai para a escola, e não enfrentei nenhum problema, por ele ser 

do jeito que ele é ativo. Ele não dá bola, ele levanta a roupa ele mostra se 

tiver que mostrar, ele nem se preocupa, agora. Agora ele não tem 

problemas na escola, mas se daqui a um ano ele não tirar a bolsa [...] 

(ROSA) 

Eu fiquei com medo de ter alguma dificuldade dela na escola, mas 

graças a Deus não tivemos problemas, não chegou a este ponto. Eu achei 

que iam mexer com ela na escola por causa do pé dela, mas nada 

aconteceu. É que de sapato quase não dá para notar o problema no pé dela. 

A única coisa que não se nota é quando ela usa tênis, mas com sapatinho 

bonitinho de saltinho que ela gosta de usar fica um grande e um pequeno, ai 

sim chama a atenção mesmo[...] Para mim o aprendizado foi bem difícil, 

pela função de ver ela chorando e tendo que colocar o pé dela de molho e 

tendo que tirar o gesso com a faca, foi bem difícil (VERMELHA). 

É muito difícil cuidar dela porque ele sempre apresenta um 

problema diferente. Quando não é uma coisa é outra, aí é meio difícil. Por 

enquanto de cadeira de rodas eu não preciso e nem sei se vou precisar, mas 

no caso ela não consegue se sentar, só fica deitada. Ela tem que fazer 

fisioterapia, mas toda vez que eu encaminho os papéis para fazer ela tem 

uma internação hospitalar e não consegue fazer a fisioterapia. Quando eu 

acho que ela não vai ter mais nenhuma doença aparece outra, essa é a 

dificuldade (VERDE).  

Tendo em vista a dificuldade de conseguir os recursos necessários ao cuidado da 

criança, seu ônus recai sobre a família. Devido ao alto custo dos materiais, equipamentos e 

medicamentos, é comum a família apresentar problemas financeiros para que possa oferecer 

uma melhor qualidade de vida para a criança. O custo de uma criança com necessidade 

especial de saúde para uma família é elevado, envolvendo gastos com locomoção, medicações 

de uso contínuo e outros custos diários como fraldas, pomadas, lenços umedecidos, sondas de 

aspiração, seringas, soro fisiológico, entre outros. (PINTO, 2013). 
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O leite é caro (em torno de R$ 200,00) e nós não temos condições 

financeiras [...] O que me deixa triste é saber que existem muitos alimentos 

no mercado sem lactose, mas não temos condições de comprar (LARANJA).  

As primeiras coisas sempre foram para ele. Ele precisou de um 

remédio caro que custava duzentos reais e se tentou ajuda do governo, mas 

não se conseguiu. Dentro do possível sempre tivemos condições para 

sustentar ele, mas dentro do possível (AMARELA). 

Era dificuldade para comprar fralda, leite, de comprar remédios que 

não tem pelo SUS. A comida eu tinha que comprar controlada. Não tinha 

condições de comprar uma fruta para crianças. Também foi a cadeira de 

rodas que um dia me derrubaram ele do ônibus, ele caiu cortou a boca e a 

cabeça. Eu chegava a esperar uma hora para conseguir pegar o ônibus de 

cadeirante. (VIOLETA). 

O meu pai que me ajuda financeiramente, pois são três crianças e é 

difícil. E por causa dessa dependência dele eu não posso trabalhar. De que 

jeito eu vou deixar ele com essa dependência na mão de alguém. Na minha 

família não tem quem fique com ele, é só eu para tudo. Agora se Deus 

quiser, ele já vai retirar a bolsinha. (ROSA).  

Eu tenho dificuldades, pois não posso cuidar da minha outra filha de 

oito anos que está em casa. Quem está cuidando dela é uma vizinha que eu 

não tenho muito contato, mas ela se ofereceu para levar e trazer da escola, 

pois a filha dela estuda na mesma escola. Ela fica com a menina das oito da 

manhã as oito da noite [...] O ruim é ter que ficar internada somente para 

receber o leite sem lactose, correndo o risco de pegar uma doença 

(LARANJA). 

A dificuldade que eu estou agora é que a minha filha é pequena tem 

cinco anos e não quer ficar longe de mim. Desde que ele nasceu ela já 

estava com ciúmes, então ela está mais sentida. Ela quer atenção 

(TURQUESA).  

A doença da criança, invariavelmente, a submete a frequentes hospitalizações. Tal fato 

é referido como difícil pelo familiar da criança, pois pode ser gerador de desestruturação 

familiar. Outros filhos podem ser relegados a um segundo plano e outras pessoas podem ter 

que assumir papéis deste cuidador na família, mostrando a necessidade da reorganização da 

família frente às demandas de cuidado familiar.  
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6.7 RECEBIMENTO DE AJUDA DA REDE DE APOIO SOCIAL PARA O CUIDADO À 

CRIANÇA 

 

Embora as dificuldades dessas famílias sejam muitas, elas relatam em suas falas que 

encontraram apoio e auxílio de pessoas e instituições que as ajudaram a superar ou mesmo 

amenizar o sofrimento causado pela doença da criança. Encontraram uma rede de apoio que 

se entrelaça para que as necessidades dos familiares cuidadores e da criança sejam atendidas 

da melhor maneira possível.  

As redes de apoio são redes essenciais na trajetória da criança DT, uma vez que esta 

necessidade é de longa duração, exigindo dedicação integral à criança. São com os familiares, 

vizinhos, padrinhos e amigos, que o familiar cuidador busca apoio e compartilha 

responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional. Assim, pode prestar o cuidado à 

criança, sem sobrecarregar-se intensamente. (SILVA; BELLATO; ARAÚJO, 2013).  

Quem me ajuda é a minha sogra que tem oitenta anos de idade[...] 

Eu corri atrás, ele esteve um ano na APAE, depois levei ele para a AACD, e 

em seis meses ele começou a gatinhar, a falar bem. Tu olhas agora para ele 

e tu dizes que ele não tem nada. Ele fala bem, ele brinca, ele sorri, ele faz 

artes, coisas de criança normal (VIOLETA).  

Agora quem me ajuda é a minha sogra. Ela vem, fica aqui e me 

ajuda para eu conseguir tomar banho. Quando eu vou comer, para não 

deixar ele sozinho, porque tem que descer lá na copa do hospital. As 

enfermeiras e técnicas também me ajudam. Quando estou triste elas 

conversam comigo. Elas sabem que não é fácil estar no hospital [...] 

Também tem a minha sogra que mora em Rio Grande que me ajuda e cuida 

da minha filha para eu ficar com ele no hospital (TURQUESA). 

Salienta-se que os profissionais da saúde devem considerar as mães como o cerne da 

atenção já que são estas quem, geralmente, passam a exercer o complexo processo de cuidar 

dessas crianças. Os familiares, em especial as mães, precisam aceitar a condição dos filhos, 

adaptando-se às condições impostas pela deficiência, buscando adquirir conhecimentos que 

facilitem o cuidado. (PINTANEL; GOMES; XAVIER, 2013).  

No cuidado com ele é só eu, não tem mais ninguém. Ninguém ajuda. 

Tem o hospital da FURG que oferece a bolsa, no Serviço de estomizados. É 

a única rede que me dá apoio. E meu pai que me ajuda financeiramente 

(ROSA).  
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O meu marido e o meu outro filho mais velho de onze anos me 

ajudam no cuidado. Ele sabe tudo sobre os cuidados com ele (AMARELA).  

A minha família toda é de Porto Alegre. Eu tenho duas amigas que 

me ajudam, mas é mais eu sozinha mesmo. O posto de saúde não tem nada. 

Quando preciso levo ela direto no hospital (CINZA). 

[...] a doutora me encaminhou para o pneumologista. Aí fui na 

AACD. Primeiro passei pela APAE tive um tempo com ele na APAE. Ele faz 

também estimulação visual lá na escola para cegos José Alvarez de 

Azevedo. Eles estimulam ele lá, mas me mostram como eu tenho que fazer o 

tempo todo com aparelinhos e coisas assim. Lá na AACD todas as dúvidas 

eu anotava e ia para lá na reunião de bebês (VERDE). 

Eu pedi para a empresa de ônibus que tivesse horários mais 

acessíveis pela cadeira de rodas e, por isso, não tenho problema com os 

ônibus. Aí quando eu vi todos os ônibus do bairro eram para cadeirantes, é 

muito difícil passar um que não seja (VERDE). 

O atendimento em redes sociais apresenta-se como necessário para o processo de 

cuidar da criança portadora de doença crônica e dependente de tecnologia. As cuidadoras 

relatam que, quando a doença se instala, toda ajuda é importante, mas principalmente poder 

contar com uma equipe multiprofissional que oriente, explique sobre a doença e sobre 

cuidados que devem ser prestados, que forneça subsídio para o cuidado no hospital e 

domicílio, tudo isso se apresenta como fundamental no cuidado à criança.  

Quem me ajuda no cuidado são os profissionais do hospital e eu 

mesma. Tenho pai e mãe, mas para cuidar dela é só eu mesma porque meu 

marido trabalha e chega tarde em casa[...] A equipe de enfermagem do 

hospital me ajuda bastante, me dão o maior apoio (AZUL PETRÓLEO).  

A equipe de enfermagem no hospital eu não tenho queixa delas tudo 

que eu preciso é só chamar que elas me atendem. Eu não tinha lidado com 

sonda de alimentação, mas as enfermeiras me ajudaram. Eu tenho muito 

medo da bomba de infusão, pois quando ela apita eu não sei o que fazer, aí 

eu chamo elas (VERDE).  

Aqui no hospital a equipe toda me ajuda, porque só pode ficar eu, 

que sou a mãe, o tempo integral. O pai pode vir fazer as visitas, mas não 

pode permanecer junto com a mãe, é só uma pessoa que fica. Meu marido e 

minha sogra também me ajudam, ficando com meu filho mais velho. Na 
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verdade toda a família ajuda indiretamente no cuidado. Um dia a minha 

sogra não pode, aí fica a minha mãe cuidando dele, assim a gente vai se 

organizando (VERMELHO ESCURO). 

Quem cuida dele é só eu e meu esposo. Ele é uma criança totalmente 

dependente, para tudo até para tomar um copo de água ele depende de nós. 

Quando estou fora do trabalho tudo é para ele. Ele come sozinho, mas para 

se vestir e ir ao banheiro tem que ter ajuda. Para vestir tem que ser deitado, 

pois ele é cadeirante (AZUL). 

Quem me ajuda são os meus dois irmãos e a minha cunhada. Se eu 

preciso vir no centro resolver alguma coisa eles que cuidam ela para mim. 

Ou deixo ela na tia dela também. No hospital é só eu que cuido dela. No 

hospital a equipe me ajuda, eu não tenho queixa deles (VERDE). 

Quem está fazendo o almoço e a janta para nós é a minha sogra. 

Como meu filho já vai jantado, eu passo ali na casa dela e já janto também. 

Todo mundo já se organizou para me ajudar (VERMELHO ESCURO). 

Nas falas pode ser observado que a cuidadora principal, em algumas famílias, conta 

com o apoio de familiares como avós, irmãos, cunhadas, sogras, vizinhas, mães e pais 

oferecendo carinho e colaborando na prestação do cuidado, tornando este menos penoso para 

o familiar cuidador principal, permitindo que o mesmo realize outras atividades. Isso 

possibilita que a criança dependente de tecnologia interaja com outras pessoas, impedindo 

dessa forma seu isolamento e convívio apenas do familiar cuidador principal. 

A família inteira se organiza para me ajudar. Todos me ajudam. 

Meu marido, minha sogra, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha 

cunhada, minha irmã. Cada um faz uma parte (CINZA CHUMBO). 

Minha mãe, minha irmã e minha cunhada que moram perto da 

minha casa cuidam dos meus outros dois filhos de 11 e 12 anos, pois meu 

marido trabalha e não pode ficar com eles (AMARELO ESCURO). 

A vizinha me ajuda cuidando da minha filha de oito anos até as oito 

horas da noite, quando minha mãe chega e cuida dela na parte da noite, 

meu marido cuida do meu filho de três anos [...]. Foi Deus quem colocou 

esta vizinha em minha vida, pois se não fosse ela não teria ninguém para 

me ajudar (LARANJA). 

As redes sociais são as instituições relacionadas à família, tais como as organizações 

religiosas, o sistema de saúde, a escola e a vizinhança e, como parte do apoio social, os 
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membros dessa rede social que são expressivos para as famílias e seus membros. (VIERA et 

al., 2010). 

Sanchez et al., (2010) ao estudarem o apoio social à família de pacientes com câncer, 

definiram tal apoio como uma maneira de auxílio para familiares que possuem um membro da 

família com doença crônica. Este as possibilita estabelecer melhor suas prioridades de 

cuidado, administrar as dificuldades e trabalhar colaborativamente com as pessoas que lhes 

auxiliam. Classificaram o apoio social que o familiar cuidador necessita em apoio 

emocional/instrumental (afeto, estima, companhia/aconselhamento, ajuda prática, ou auxílio 

financeiro) e em apoio diário focado na orientação de problemas. 

No entanto, quando a rede de apoio social não consegue auxiliar o familiar cuidador, a 

família inteira sofre grande impacto. As dificuldades ficam evidentes e o familiar cuidador 

sente-se sozinho, tendendo ao isolamento social. 

A dificuldade é que eu não consigo sair de casa com ele em lugares 

que tenha som muito alto. Lugares com muita gente, também não dá para 

levar ele por ser muito retumbante. E outra, que eu tenho três filhos, e 

quando estou no hospital só com ele é que tenho que deixar alguém para 

cuidar dos outros. Eu não tenho ninguém que me ajude. São duas coisas 

que eu passo trabalho. Por que não posso sair com ele, ir em um 

aniversário, igrejas, que ele começa a gritar e temos que ir embora[...] 

Quando a gente está na pior é cada um por si (VIOLETA). 

Eu parei de trabalhar, eu só saio daqui para ir no banco de leite, 

[...] e retorno no hospital para dar mais uma olhadinha nele (VERMELHO 

ESCURO). 

No intuito de organizar-se para o cuidado, a família realiza a divisão das atividades 

durante as vinte e quatro horas do dia. Tentam otimizar seu tempo na prestação dos cuidados 

diretos à criança e com atividades do lar que possibilitem um ambiente agradável e saudável. 

Diante da instalação de uma doença crônica e, principalmente, da dependência de tecnologia 

da criança, a família utiliza diversas estratégias que vão desde o cuidado centrado na 

preservação da saúde da criança até a busca de profissionais, de hospitais melhor equipados. 

Isso, muitas vezes, envolve mudanças de município e até mesmo de Estado. Cuidar desta 

criança passa a fazer parte do cotidiano familiar, tornando-se uma forma de ocupar-se, de 

sentir que está fazendo algo para manter sua vida. (SILVEIRA; NEVES, 2012). 

Outra estratégia utilizada pela família para cuidar é adaptar a área física da casa para 

atender as necessidades da CRIANE. Conforme vão surgindo as necessidades, a família tenta 
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adaptar o ambiente doméstico para atender à criança, visando propiciar conforto e qualidade 

de vida para a mesma. 

Como ele é cadeirante, para dar banho e tudo mais eu tive que 

mudar os móveis da casa. Tive que abrir e cortar paredes para ele poder 

andar com a cadeira de rodas. A cozinha eu tive que aumentar, tirei uma 

parede e assim nós vamos indo. Abro porta e vou aumentando a casa. Tiro 

tudo da frente, agora mesmo aumentei a porta do banheiro para ele poder 

passar com mais facilidade (AZUL).  

Depois que eu tive ela, a casa era bem fria, então a gente teve que 

forrar a casa e, quando chovia mesmo, alagava tudo. A gente foi se 

apertando dali e daqui e foi arrumando a casa (AZUL PETRÓLEO). 

Eu chego lavo minhas mãos e vou ver ele. Daí depois tem toda a 

outra parte que eu tenho que tirar o leite para dar para ele. Então, eu chego 

e a primeira coisa é ir ali e dou uma olhada nele. Faço minha oração, vejo 

como ele está e toda a situação. Saio vou lá retiro o meu leite, retorno para 

a UTI. Fico aqui, espero os médicos falarem comigo, as onze e meia eu 

saio, vou lá retiro meu leite no banco de leite, vou para casa almoço, levo 

meu filho na escola, volto, dou uma olhadinha nele de novo, vou lá no 

banco de leite de novo e assim eu fico (VERMELHO ESCURO). 

A chegada de uma CRIANE põe à prova as expectativas dos cuidadores. O medo do 

futuro, o stress, os mitos da sociedade quanto à deficiência, bem como a pobreza são 

evidenciados por muitos cuidadores. Alguns familiares responsáveis pelo cuidado de crianças 

dependentes de tecnologias buscam, no desenvolvimento de adaptações, formas de ultrapassar 

as barreiras impostas pela sua condição. O aprendizado de novas habilidades e da busca por 

apoio externo são estratégias de enfrentamento da situação. (GONA; MUNG‟ALA-ODERA; 

HARTLEY, 2011). 

Aqui no hospital eu cuido dela normal como se cuidasse em casa. Só 

cuido para ela não mexer no curativo, para ela não tirar, e de resto é tudo 

normal. Se eu tiver que fazer o curativo eu faço, com tudo que me 

ensinaram. Ontem lá embaixo foi eu que fiz. Eu tirei com sorinho, lavei 

bastante, com as luvas, tudo direitinho. O que me ensinar eu faço. Sendo 

para o bem dela eu faço (AZUL PETRÓLEO).  
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Porque ela passa o tempo todo no quarto, ela não sai do quarto. E 

quando eu tiro ela para frente de casa para tomar sol eu saio com o 

carrinho de bebê (VERDE).  

Meu marido deixou de trabalhar à noite. Meu cunhado tem que sair 

do trabalho correndo para pegar meu outro filho na escola. Eu parei de 

trabalhar à tarde e passo a tarde inteira aqui no hospital (CINZA 

CHUMBO). 

Um estudo com o objetivo de compreender a vivência das mães no cuidado de 

crianças diabéticas tipo l revelou que o papel de proteção que os pais estabelecem com os 

filhos é algo intrínseco na relação. Nesse sentido, as cuidadoras principais se deparam com o 

desafio de harmonizar as funções maternas com a profissional. Mesmo que difícil, pois cuidar 

a criança apresenta-se como prioridade, a vontade de trabalhar e levar uma vida o mais 

próximo da normalidade persiste. (MARTINS et al., 2013).  

Apesar das diversas dificuldades apresentadas pelos familiares cuidadores, ao longo 

do seu cotidiano de cuidado à CRIANE, a maioria das participantes cuidadoras, quando 

questionadas sobre as suas condições de cuidado, referem ter todas as condições possíveis 

para o cuidado. Além disso, mesmo quando não se sentem preparadas para cuidar da 

CRIANE apresentam-se dispostas e estimuladas para o cuidado. 

Eu nunca fiquei internada antes por causa do HIV, e eu não tomava 

medicação. Eu fui tomar agora depois que ela nasceu. Demorou um pouco 

para eu aceitar que eu tinha vírus. Na verdade eu só tomo a medicação por 

causa dela porque do contrário eu não iria tomar. É que não adianta, se eu 

não ficar bem quem é que vai cuidar dela? (VERDE) 

Eu não me sinto preparada para cuidar dela, preparada não. Mas a 

gente vai aprendendo porque é meio difícil cuidar dela. Eu já estou até 

acostumada com o hospital porque eu passo mais no hospital do que em 

casa. Estou sempre indo e voltando com ela. Eu até estranho quando fico 

em casa. Em casa eu tenho que fazer as coisas, e aqui te dão tudo na mão. 

Quando eu chego em casa fico atrapalhada com o que tenho que fazer 

(VERDE).  

Me sinto preparada para cuidar dela. Não sei explicar, mas sinto. 

Até porque ela não tem um problema tão grave (VERMELHA).  
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Com o tempo, as dificuldades cotidianas vão sendo vencidas e a família aprende a 

cuidar durante a própria interação com a criança, em um processo contínuo de convivência. 

O medo de não saber cuidar pode ser vencido com o auxílio da própria criança e da relação 

diária estabelecida com esta e sua família. (PINTANEL, 2011). 

Eu me sinto cem por cento para cuidar dele, eu estou louca para 

levar ele para casa. Eu acho que ele vai sair do hospital como um bebê 

normal e eu não vou precisar fazer nenhuma adaptação em casa para 

receber ele. Acho que adaptações a gente tem que fazer porque é uma 

pessoa a mais dentro de casa, mas em relação às tecnologias eu não tive 

que adaptar nada em casa (VERMELHO ESCURO).  

Às vezes, quando fico nervosa, eu paro e sei que não posso ficar 

nervosa. Por que se eu ficar nervosa ela também fica. Ela tem que ver que 

eu estou segura para ela ficar segura (AZUL PETRÓLEO). 

Tenho apoio dos meus familiares (AMARELO ESCURO). 

Eu tenho todas as condições para cuidar dele (CINZA CHUMBO). 

Toda criança e sua família, no processo de viver, é confrontada com as descobertas e 

desafios, e a existência de uma doença crônica ou a dependência de um dispositivo 

tecnológico pode afetar suas interações com o meio ambiente. Percebe-se que a necessidade 

de lidar com algum tipo de dispositivo tecnológico tem implicações para o cotidiano da 

família, promovendo mudanças na rotina diária que irão impactar de maneiras diferentes suas 

vidas.  

Após diversas mudanças e enfrentamentos no cotidiano familiar, devido à doença da 

criança e à sua dependência de tecnologia, a família precisa adaptar-se à nova situação. 

Mesmo frente a tantas mudanças, os seus integrantes mobilizam-se e tentam manter suas 

atividades diárias o mais próximo possível da realidade anterior.  

Na casa não serão necessárias adaptações, somente ele terá que se 

adaptar ao uso do colete (CINZA CHUMBO). 

As famílias das crianças dependentes de tecnologia experimentam um desafio diário. 

A casa tem o seu significado transformado, há a necessidade de uma nova organização em 

várias dimensões de suas vidas, pois além de enfrentarem grandes mudanças na rotina 

necessitam adaptar-se à manipulação de um dispositivo tecnológico a fim de proporcionar os 

cuidados necessários à criança. (PICOLLO, 2008). 

Sim, na parte da alimentação eu creio que teremos que fazer muitas 

alterações, pois ela não vai poder comer certas coisas que tenham lactose 
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[...] Fico com pena dela, pois a coitadinha não sabe que não pode comer. 

Quando vou comer tenho que me esconder, virar de costas para ela não ver 

o que estou comendo (choro) (LARANJA). 

Em estudo com crianças e adolescentes portadores de doença renal crônica, revelou-se 

que uma das mais complicadas alterações do seu viver está na necessidade de adesão a uma 

dieta diferenciada. Percebeu-se que ser acometida de uma doença crônica e dependente de 

uma tecnologia afeta a vida e a rotina da criança e, com o passar do tempo, este fato pode ser 

motivo de pena por parte dos familiares e amigos, causando grande estresse e desconforto à 

criança. (SOUSA et al., 2012). 

Assim, observa-se que o atendimento em redes sociais apresenta-se como necessário 

para o processo de cuidar da criança portadora de doença crônica e dependente de tecnologia. 

Quando esta se faz presente e apoia o familiar cuidador da CRIANE, este sente-se seguro e 

estimulado, permitindo que o mesmo sinta-se instrumentalizado para cuidar. 



63 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da vida, a família pode deparar-se com o nascimento de uma CRIANE. 

Diante desta situação, os familiares necessitam adaptar-se às novas formas de cuidado, sendo 

esta adaptação um processo muitas vezes contínuo e de extrema complexidade. Há a 

necessidade de uma reorganização familiar a fim de enfrentar esta experiência de viver e 

conviver com a dependência de tecnologia. O entendimento da significação do cuidado para a 

família da criança DT é fundamental, para que os profissionais possam melhor auxiliar nesse 

cuidado. Cabe a estes profissionais a valorização dos significados que cada família tem acerca 

do cuidado que presta à criança DT. 

Sendo assim, o presente estudo objetivou conhecer as vivências de famílias no cuidado 

às crianças dependentes de tecnologias. Identificou-se como ocorre o recebimento do 

diagnóstico da criança dependente de tecnologias, tentando observar e analisar as mudanças 

sofridas pela família em seu cotidiano após o nascimento da criança. Além disso, buscou-se 

identificar se existiam facilidades ou dificuldades para cuidar a criança dependente de 

tecnologias. Tentou-se analisar como se deu o preparo do familiar cuidador para a prestação 

do cuidado à criança e se existe uma rede de apoio social para esta família durante o cuidado à 

criança. 

A análise dos dados mostra que a maioria das mulheres entrevistadas vivenciou um 

período gestacional tranquilo e, mesmo realizando o pré-natal e todos os exames deste 

período, não foi possível observar que a criança poderia apresentar alguma alteração em seu 

estado de saúde. No entanto, duas das entrevistadas tiveram alterações durante a realização 

dos exames gestacionais, das quais uma apresentava um feto portador de gastroquise e a outra 

apresentava um feto com pé torto congênito, ambos visíveis ao exame de ultrassom. Além 

disso, três familiares cuidadoras relataram que passaram para o programa de pré-natal de alto 

risco, uma vez que o risco apresentado na gestação foi detectado assim que foram realizadas 

as primeiras consultas deste período. 

Os familiares cuidadores que receberam a notícia da dependência de tecnologia de seu 

filho durante a gestação foram mães que apresentaram gestação de gêmeos, prematuridade do 

recém-nascido, portadora de HIV sem tratamento, ameaça de aborto, presença de feto com 

alterações funcionais e estruturais como a gastroquise e o pé torto congênito. Também é 

possível verificar que a grande maioria das mulheres entrevistadas acabou tendo complicações 

somente após o nascimento da criança, fazendo com que os sentimentos de medo e desespero 

ficassem mais evidentes, uma vez que estas não estavam preparadas para o acontecido. 
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Assim, observa-se que a maioria das famílias encontrou dificuldade em aceitar o diagnóstico 

da criança. 

Após o impacto do diagnóstico de que seu filho apresentava uma patologia, a família 

sofre uma mudança e tenta adaptar-se à nova situação. Evidencia-se que as famílias passam 

por um processo difícil de aceitação do diagnóstico e de adaptação ao novo momento. Muitas 

das entrevistadas passam a isolar-se socialmente devido à dependência de tecnologia da 

criança, relatam que suas vidas nunca mais serão as mesmas após o nascimento da CRIANE. 

Ao mesmo tempo que a família recebe a notícia da patologia da criança, ela é 

informada que terá de adquirir novas competências e habilidades para o seu cuidado. Neste 

momento, é ensinada pelos profissionais da saúde a lidar com a tecnologia utilizada pela 

CRIANE. Independente do profissional que lhe ensina a manipular a tecnologia de cuidado, a 

cuidadora principal pode sentir-se ansiosa e apreensiva com a situação. Percebe-se, por meio 

das falas das entrevistadas, que elas absorvem as informações transmitidas, até mesmo alguns 

termos técnicos utilizados pelos profissionais de saúde. Esses são captados e reproduzidos 

durante os diálogos, evidenciando que, mesmo no momento da dor e do desespero, elas 

conseguem unir forças para atender as necessidades de saúde da CRIANE.  

Embora existam muitas dificuldades enfrentadas pela família neste período, algumas 

cuidadoras relatam que a doença da criança fez com que seus integrantes ficassem mais 

unidos, reforçando seus laços afetivos. Verifica-se que a família pode sentir-se valorizada e 

admirada frente ao cuidado que presta à criança. Ela sente a necessidade de crer que o 

impossível pode acontecer. Torce pela cura da criança de forma a não perder a esperança e a 

vontade de lutar e mudar a situação estabelecida.  

Evidencia-se que as famílias apresentam uma gama de dificuldades em seu cotidiano 

de cuidado à CRIANE. As dificuldades apresentadas variam muito. No entanto, na maioria 

das falas, encontram-se mães cuidadoras preocupadas com o futuro de seus filhos e com o 

preconceito que eles possam vir a sofrer ou já sofreram por serem crianças com necessidades 

especiais e também dependentes de tecnologia. A dificuldade financeira causada pelo alto 

custo de ter uma criança com necessidades especiais e a falta de um apoio familiar são 

grandes questões levantadas pelas entrevistadas, as quais sofrem e se desesperam quando não 

conseguem receber o suporte necessário para cuidar da CRIANE.  

Embora as dificuldades dessas famílias sejam muitas, elas também relatam que 

encontram apoio e auxílio de pessoas e instituições que as ajudam a superar ou mesmo 

amenizar o sofrimento causado pela doença da criança. Na rede de apoio social estabelecida, 

após o momento de crise familiar, as cuidadoras encontram apoio e conforto. São com os 
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familiares, vizinhos, profissionais de saúde e amigos, que o familiar cuidador principal busca 

apoio e compartilha responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional. Porém, 

também é evidenciado que quando a rede de apoio social não consegue auxiliar o familiar 

cuidador, a família inteira sofre grande impacto. As dificuldades ficam evidentes e o familiar 

cuidador sente-se sozinho, tendendo ao isolamento social. 

Outra evidência presente durante o estudo é que, diante da instalação de uma doença 

crônica e, principalmente, da dependência de tecnologia da criança, a família utiliza diversas 

estratégias para a preservação da saúde da criança. A maioria das participantes entrevistadas 

refere que todos se mobilizam para atender às necessidades da criança, aprendendo novas 

habilidades e buscando por apoio externo para enfrentar a situação da maneira menos 

traumática possível para todos os seus membros. 

Apesar das diversas dificuldades apresentadas pelos familiares cuidadores, ao longo 

do seu cotidiano de cuidado à CRIANE, a maioria das cuidadoras, quando questionadas sobre 

as suas condições de cuidado, referem ter todas as condições possíveis para o cuidado. Além 

disso, mesmo quando não se sentem preparadas para cuidar da CRIANE apresentam-se 

dispostas e estimuladas para o cuidado. 

Após diversas mudanças e enfrentamentos no cotidiano familiar, devido à doença da 

criança e à sua dependência de tecnologia, a família precisa adaptar-se à nova situação. 

Mesmo frente a tantas mudanças, os seus integrantes mobilizam-se e tentam manter suas 

atividades diárias o mais próximo possível da realidade anterior. Algumas das entrevistadas 

referem que seu cotidiano foi alterado por completo, mas tentam manter a rotina dos outros 

filhos da forma que era antes do nascimento da CRIANE, visando uma melhor qualidade de 

vida para todos. 

Sendo assim, os dados do estudo possibilitam concluir que o cuidado à criança 

dependente de tecnologia é complexo, exigindo dos familiares cuidadores a aquisição de 

novas habilidades e competências de cuidado. Além disso, identifica-se que as facilidades e 

dificuldades encontradas pelos familiares cuidadores estão diretamente relacionadas à 

existência ou não de uma rede de apoio social, ou seja, quando a família encontra suporte e 

apoio na rede social, ela relata sentimentos positivos em relação ao cuidado à criança, 

afirmando a importância desse apoio para dar sustentação à família cuidadora. 

Ainda, observa-se que a família constitui-se na principal fonte de apoio social no 

enfrentamento da dependência de tecnologia na CRIANE. Apesar das diferenças entre seus 

membros nas formas de enfrentamento, o espaço intrafamiliar tem-se constituído em 

verdadeira fonte de apoio para as condições impostas pela doença da criança.   
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A rede social das famílias é composta por instituições de saúde de nível de atenção 

terciária. Como fontes de apoio social, as famílias destacaram as relações intrafamiliares, os 

profissionais de saúde de instituições terciárias, o apoio espiritual, financeiro e material, e, por 

vezes, mesmo que de modo sutil e pouco frequente o apoio dos membros extrafamiliares, os 

amigos e vizinhos e os serviços de atenção primária. A rede social colabora 

significativamente com as famílias no enfrentamento das dificuldades que aparecem no 

transcorrer da doença e de sua dependência de tecnologia, possibilitando um ajustamento 

menos traumático. Os dados do estudo mostram que, se não existir uma rede social que as 

apoie, poderá acarretar desequilíbrio no contexto familiar e influenciar negativamente na 

saúde de todos os membros, especialmente da criança e do familiar cuidador.  

A atuação do enfermeiro frente à família e à criança dependente de tecnologias torna-

se importante, sendo este, parte da rede de apoio social. Assim, mais do que participar, é 

importante estabelecer parceria com a família, abrindo espaços de escuta e acolhida para uma 

construção compartilhada do cuidado à criança. 

Embora a CRIANE, em geral, precise de frequentes hospitalizações, deve-se pensar no 

domicílio e na comunidade como ambientes adequados de cuidado. A rede social necessita 

estar presente e fortalecida de forma a fornecer o apoio social que tanto a criança DT como a 

família necessitam durante todo o processo saúde-doença. Daí a importância de incluir nessa 

rede os profissionais de saúde da atenção básica e da atenção terciária, tendo em vista que o 

acompanhamento precisa ser contínuo.  

Conhecer as vivências do familiar no cuidado a crianças dependentes de tecnologia 

torna-se importante para subsidiar a prática da enfermagem junto a essas famílias e crianças. 

O estudo mostra famílias fortes e conformadas com a sua missão de cuidadora da criança, 

buscando auxílio e conhecimento a fim de se instrumentalizar para esse papel.  

Os dados do estudo possibilitam concluir que, para cuidar a criança dependente de 

tecnologia, a família necessita de dedicação e apoio. Nesse sentido, é preciso repensar as 

práticas de cuidados do enfermeiro, subsidiando a família a vivenciar o cuidado à CRIANE de 

forma menos sofrida. É preciso o comprometimento profissional com as famílias e crianças 

desde o momento do diagnóstico da doença, durante a instrumentalização do familiar 

cuidador para o uso da tecnologia utilizada, durante o cuidado domiciliar cotidiano, a 

internação hospitalar da criança e o momento da alta. 

Faz-se necessário negociar com o familiar cuidador ações de prevenção de sequelas da 

doença, planejando, com este, ações específicas de cuidado. É necessário ainda realizar 

avaliações objetivas, tanto da criança como da dinâmica familiar e também como está sendo o 
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emprego da tecnologia utilizada pela criança, tornando-se fonte efetiva de apoio e suporte a 

esses. Investir no processo educativo desses familiares, de forma a torná-los autônomos no 

seu pensar, agir e fazer, exige do profissional distinguir as necessidades, identificar as 

demandas individuais e coletivas, utilizando-se da informação e da comunicação como 

instrumentos terapêuticos disponíveis ao cuidar, favorecendo a diminuição das dificuldades 

deles para o enfrentamento do processo da doença e dependência de tecnologia da criança. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________concordo em 

participar do trabalho de pesquisa desenvolvido pela acadêmica de Enfermagem Pâmela Kath 

de Oliveira, Mestranda do curso de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande (FURG) intitulado, “VIVÊNCIAS DE CUIDADO FAMILIAR À CRIANÇA 

DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS” sob a orientação da Prof
a
. Dr

a
. Giovana Calcagno 

Gomes. O mesmo tem por objetivo conhecer as vivências de famílias no cuidado às crianças 

dependentes de tecnologias e será realizado através de entrevistas que serão gravadas para 

posterior análise. 

Declaro que fui informado:  

• de forma clara dos objetivos, da justificativa, da metodologia de trabalho, em 

que a coleta de dados se dará por entrevista gravada em um aparelho de mp4. 

• da garantia de requerer resposta a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados ao estudo;  

• da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de 

participar do estudo, sem que me traga qualquer prejuízo;  

• da segurança de que não serei identificado, e que se manterá caráter 

confidencial das informações relacionadas à minha privacidade;  

• de que serão mantidos todos os preceitos ético-legais durante e após o 

término do trabalho;  

• do compromisso de acesso às informações em todas as etapas do trabalho, 

bem como dos resultados, ainda que isso possa afetar minha vontade de continuar 

participando;  

• de que os resultados do trabalho serão transcritos e analisados com 

responsabilidade e honestidade e divulgados para a comunidade geral e científica em 

eventos e publicações. 

 de que caso a participação no estudo me cause algum risco, como ser 

gerador de tristezas e angústias, serei atendido pela pesquisadora responsável em uma 

consulta de enfermagem.; 

 de que minha participação no estudo poderá me trazer como benefícios 

reflexões que podem me capacitar mais para cuidar meu familiar dependente de 

tecnologia. Pode ainda gerar subsídios aos profissionais de enfermagem a fim de 

que estes tenham uma visão mais integral das repercussões do cuidado a crianças 
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dependentes de tecnologia. Este documento está em conformidade com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo que, será assinado em duas vias e 

ficará uma com a professora responsável pela pesquisa e a outra via será entregue 

ao participante. 

Rio Grande, __ de _________ de 2013. 

 

_________________________________     ________________________________ 

Enfª. Mestranda Pâmela Kath de Oliveira           Assinatura do Entrevistado 

          Contato: (53) 3233-8855 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAMILIAR CUIDADOR 

Nome do familiar cuidador: F ____ 

Idade do cuidador: 

Grau de parentesco: 

Local de moradia e características: 

Renda familiar: 

Nº de pessoas que vivem com esta renda: 

Grau de instrução: 

Profissão: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANE: 

Idade da cça: 

Sexo da cça: 

Tecnologia a qual é dependente: 

Causas da dependência: 

Tempo de uso desta tecnologia: 

QUESTIONÁRIO: 

1.Como foi sua gravidez? 

2.Você realizou o pré-natal?  

3.Como foi o recebimento da notícia da necessidade do uso de tecnologias para o cuidado a 

seu filho? 

4. Como foi o aprendizado do uso dessas tecnologias? Quem ensinou? 

5. Que facilidades você tem para cuidar? 

6. Que dificuldades você tem para cuidar? 

7. Quem lhe ajuda no cuidado? (Rede de apoio social) 

8. O que mudou na dinâmica familiar após o nascimento da CRIANE? 
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ANEXO A – Parecer CEPas/FURG 

 

 


