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Pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva que objetivou compreender as implicações do 

cuidar de uma Criança com Necessidades Especiais de Saúde para a família. Os dados foram 

coletados com dez famílias, entre janeiro e fevereiro de 2012, por meio da triangulação de 

técnicas: coleta em prontuários, entrevista semiestruturada e a construção do genograma e 

ecomapa. A análise seguiu os princípios da análise de conteúdo temática. Os resultados 

apontaram que a descoberta do diagnóstico traz implicações para a família, principalmente 

quando se trata do diagnóstico tardio. Para as redes sociais restritas e específicas, as 

dificuldades enfrentadas pelas famílias dessas crianças no acesso aos serviços de saúde e 

educacionais. Essas dificuldades evidenciadas repercutem no cuidado diário das crianças com 

necessidades de saúde e com o tempo, cedem lugar à rotina e à adaptação à vida cotidiana de 

suas famílias, desencadeando mudanças que implicam na reestruturação familial.  Concluí- se 

que a reorganização das famílias acontece a partir da condição de doença da criança 

estabelecida. As dificuldades enfrentadas por estas famílias relacionam-se à integralidade e 

acessibilidade aos serviços e ações de saúde e pode gerar repercussões na condição de vida da 

criança e sua família e a necessidade de reconfigurações para o cuidado familial.  Recomenda-

se o reconhecimento e valorização da família como unidade de cuidado, a promoção e 

articulação das redes de apoio para a reorganização familiar e ações centradas na saúde da 

criança e sua família. 

Palavras Chaves: Enfermagem pediátrica, Saúde da criança, Família, Necessidades 

especiais. 
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Qualitative research, exploratory, descriptive study aimed to understand the implications of 

caring for a Child with Special Needs Health for the family. Data were collected with ten 

families, between January and February 2012, through triangulation techniques, collecting 

records, semi-structured interview and the construction of the genogram and eco-map. The 

analysis followed the principles of thematic content analysis. The results showed that 

disclosure of the diagnosis has implications for the family, especially when it comes to late 

diagnosis. For social networks and specific restricted, the difficulties faced by the families of 

these children access to health services and education. These difficulties highlighted 

reverberate in the daily care of children with health needs and in time, give way to routine and 

adapting to everyday life for their families, triggering changes in restructuring involving 

familial. We conclude that the reorganization of families happens from the disease condition 

of the child established. The difficulties faced by these families are related to the 

completeness and accessibility of health services and actions and can generate repercussions 

on living conditions of children and their families and the need for reconfigurations for family 

care. It is recommended the recognition and appreciation of the family as the unit of care, 

promotion and coordination of support networks for family reorganization and actions 

centered on the health of the child and his family. 

 

Keywords: Pediatric Nursing, Child Health, Family, Special Needs. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço da ciência e da tecnologia tem contribuído para a redução da mortalidade 

infantil e possibilitado a manutenção da vida de crianças clinicamente frágeis. A 

sobrevivência dessas crianças é garantida muitas vezes, pelo longo tempo de permanência na 

terapia intensiva neonatal e pela exposição a recursos medicamentosos e tecnológicos 

(REZENDE; CABRAL, 2010).   

São crianças expostas a doenças ou a lesões traumáticas, que as tornaram portadoras 

de disfunções ou limitações que exigem cuidados permanentes e contínuos e a necessidade de 

acompanhamento de saúde em longo prazo e por diferentes serviços e profissionais 

especializados (REZENDE; CABRAL, 2010).  

De acordo com a literatura internacional essas crianças são chamadas de Children with 

special health care needs (CSHCN), no Brasil, são as crianças com necessidades especiais de 

saúde (CRIANES) (MCPHERSON et al., 1998; CABRAL, 1999; NEVES; CABRAL 2008). 

Destaca-se que, esse grupo de crianças representa uma clientela emergente nos serviços de 

saúde e apresentam-se invisíveis diante das taxas oficiais e das políticas públicas específicas 

para ela (LEAL, 2007).   

As CRIANES possuem ou estão em contínuo risco de apresentar um algum tipo de 

comprometimento, que pode ser físico, de desenvolvimento e de comportamento.  

Apresentam fragilidade clínica e necessitam de demandas de cuidados, portanto, estas 

crianças são classificadas conforme a demanda de cuidados exigidos por elas, que podem ser: 

de desenvolvimento, tecnológico, medicamentoso e habitual modificado (CABRAL, 2004).  

Na demanda de desenvolvimento, estão incluídas as crianças com disfunção 

neuromuscular que requerem reabilitação psicomotora e social. Na de cuidados tecnológicos, 

estão inseridas as crianças que necessitam de alguma tecnologia no corpo e dela dependem 

para sobreviver, como, por exemplo, cateter implantável, bolsa de colostomia, ureterostomia, 

cânula de traqueostomia, entre outros (CABRAL, 2004).  

A demanda de cuidado medicamentoso inclui as crianças com uso contínuo de 

medicamentos, tais como os antirretrovirais, cardiotônicos, neurolépticos, e outros. Já no 

último segmento, de cuidados habituais modificados, estão as crianças que necessitam de 

cuidados especiais na realização de tarefas comuns do dia a dia, como a troca de roupa, 

banho, alimentação, higiene pessoal e auxílio para realização de tarefas comuns (CABRAL, 

2004). 
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O cuidado a essas crianças necessita do envolvimento de vários atores, como os 

profissionais de saúde e a família, em diferentes cenários, como o hospitalar, os atendimentos 

especializados e o domicílio.  As especificidades das demandas de cuidados dessas crianças 

podem se tornar desafiadoras, quando este é realizado pelos familiares cuidadores no contexto 

domiciliar, necessitando de domínio de saberes e práticas que não pertencem ao contexto de 

vida da família, mas, sim, ao contexto hospitalar (MORAES; CABRAL, 2012).  

O cuidado diário às crianças que possuem necessidades especiais de saúde é diferente 

daquele que a maioria das crianças com desenvolvimento normal possui, pois as CRIANES 

dependem de cuidados contínuos de outra pessoa para sobreviver (NEVES; CABRAL, 2012). 

As famílias necessitam desenvolver habilidades para cuidar da criança, como o preparo para 

manejar tecnologias implantadas no corpo da criança (como derivação ventrículo-peritoneal, 

por exemplo), administrar medicamentos com rigor de horário (anticonvulsivantes), manejar 

equipamentos complexos (aspirador, oxigenoterapia), entre outros aspectos (MORAES; 

CABRAL, 2012).  

A dedicação no desenvolvimento destes cuidados pode gerar repercussões em suas 

vidas, pois a família assume a responsabilidade dos cuidados à CRIANES no ambiente 

domiciliar (GÓES; CABRAL, 2010). O cuidar de uma CRIANES implica em uma nova 

adaptação da rotina familiar, devido às mudanças que ocorreram a partir da descoberta da 

doença da criança, com constantes reinternações hospitalares e peregrinações em busca de 

atendimento (NEVES; CABRAL, 2008). Com isso, os membros da família são afetados. 

Além disto, a organização e o funcionamento da dinâmica familiar também se alteram para a 

busca do equilíbrio (CHAREPE, 2011).  

Outra questão importante é o distanciamento dos familiares no planejamento e 

execução dos cuidados durante as internações hospitalares das CRIANES, a família pode 

apresentar dificuldades ao cuidar da criança no domicílio, do mesmo modo como o 

desconhecimento da rede social que poderia apoiá-la na realização deste cuidado (NEVES; 

CABRAL, 2008). Ainda, encontram-se grandes desafios, como a necessidade do 

desenvolvimento de ações de cuidado centrados na família e a ampliação da rede social da 

família na atenção à criança (NEVES; CABRAL, 2009; GOMES; CABRAL, 2010, 

MORAES; CABRAL, 2012). 

O cuidado familial é um conceito amplo, que representa o processo apreendido e 

construído pela família, definido a partir da cultura familial, das interações sociais 

intrafamiliares e extrafamiliares, ao longo do processo de vida da família, e nas etapas de vida 

do ser humano (ÉLSEN, 2004).  
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 A família pode ser definida de distintas formas, pois não é formada apenas por 

pessoas, mas por diversas relações construídas
. 

A presença, as manifestações de afeto, à 

vontade de estar junto, os gestos de carinho e de cuidado, formam e fortalecem vínculos e 

aproximam os seus membros emocionalmente, caracterizando-os uma família (ÉLSEN, 

2004).  

Diante desse contexto, as inquietações referentes ao cuidado familial de uma 

CRIANES emergiram durante a trajetória acadêmica e profissional, a partir do 

desenvolvimento de atividades relacionadas à saúde da criança no grupo de pesquisa Cuidado 

à Saúde das Pessoas Famílias e Sociedade (GP PEFAS) na linha de pesquisa políticas e 

práticas de cuidado na saúde do neonato e da criança no contexto hospitalar e da comunidade.  

Foi possível participar de projetos de pesquisa e extensão junto às CRIANES que requerem o 

atendimento à saúde e as famílias cuidadoras durante a internação hospitalar e no domicílio.  

As atividades de extensão, no projeto “Educação em saúde nas ações de promoção à 

saúde e prevenção de agravos em diferentes contextos no âmbito individual e coletivo”, 

possibilitou um contato junto aos cuidadores familiares das CRIANES no período de 

internação da criança.  Essa experiência suscitou reflexões acerca da repercussão das 

demandas de cuidados na dinâmica familiar, a partir da alta hospitalar da criança, bem como 

as dificuldades enfrentadas por estas famílias e as relações estabelecidas com a comunidade. 

Dessa maneira, pensou-se em como a família vivencia esse cuidar, ou seja, de que modo esta 

família se (re)organiza para o cuidar de uma CRIANES no contexto do domicílio. 

O cuidar de uma CRIANES necessita do envolvimento da família, por ser um fator 

determinante para a sobrevivência destas, além de uma atenção meticulosa às suas 

necessidades físicas, também é destacado a dedicação e a exclusividade do cuidado, muitas 

vezes por um único membro da família (O’BRIEN, 2001). Para esta mesma autora, refere que 

a família que cuida de uma CRIANES sente-se como se estivesse vivendo em um castelo de 

cartas, que pode ser desestruturado a qualquer momento.   

Ao visualizar a família como uma unidade de cuidado, torna-se possível detectar as 

interações entre os seus membros e as implicações do cuidar de uma CRIANES, sendo 

necessária a compreensão dessa temática para contribuir na implementação de estratégias de 

cuidado contextualizadas e efetivas.  

Para tal, é preciso identificar as singularidades das famílias de CRIANES, o que 

requer dos profissionais de enfermagem considerar as necessidades dos sujeitos envolvidos 

neste processo de interação e valorização do núcleo familial. O conhecimento das implicações 

de cuidar de uma CRIANES para a família poderá possibilitar a enfermagem atentar para 
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estes sujeitos. Assim, faz-se imperativo conhecer modo como a família cuida de uma 

CRIANES, a fim de conhecer quais as dificuldades enfrentadas pelas famílias no âmbito 

domiciliar.  Ademais, o conhecimento da estrutura da família, sua composição, a organização 

dos membros suas interações, os problemas de saúde, as situações de risco, os padrões de 

vulnerabilidade, é vital para o planejamento do cuidado à saúde da CRIANES e da família. 

A partir das considerações, tem-se como hipótese teórica do estudo que o cuidar de 

uma CRIANES resulta na (re)organização da família para aprender/apreender, a 

desenvolver/manter estes cuidado de natureza complexa e contínua.  

Partindo dessas considerações, questionou-se: quais as implicações de cuidar de uma 

CRIANES para a família?   

Assim, este estudo tem como objeto as implicações da demanda de cuidado contínuo e 

permanente de uma CRIANES no domicílio para o cuidado familial.  

 

Tem-se como objetivo geral:  

- Compreender as implicações do de cuidar de uma CRIANES para a família. 

 

E como objetivos específicos: 

 - descrever as relações entre a família e as redes de cuidado às CRIANES e a 

comunidade; 

 - compreender como a família se reorganiza para o cuidado à CRIANES no contexto 

domiciliar; 

 - analisar as implicações da demanda domiciliar de cuidados contínuos e permanentes 

de uma CRIANES para o cuidado familial.  

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de conhecer as implicações de 

cuidar de uma CRIANES na dinâmica familiar, na necessidade de reconhecer as famílias 

como unidades ativas, responsáveis e coparticipantes no cuidado às CRIANES. Ao perceber a 

família como unidade de cuidado a enfermagem poderá atentar para a realidade do cuidado à 

CRIANES no domicílio, visto que este cuidado envolve os aspectos de cunho familiar, social 

e cultural.  

Além disso, poderá permitir à melhoria do cuidado da criança e da família e 

proporcionar subsídios para a enfermagem incluí-las na prática do cuidado, que se inicia no 

contexto da internação hospitalar e expande-se para o domicílio. Por este motivo, as ações não 

podem ser fragmentadas e direcionadas somente a criança enquanto hospitalizada, ou a um 
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único membro da família. As ações de cuidado precisam ser direcionadas de maneira 

integrada incluindo a família em todos os âmbitos de atendimento à saúde.  

A partir de tais considerações, as contribuições deste estudo perpassam o 

acolhimento e a inserção da família nos serviços de saúde, visto que os mesmos também 

podem necessitar de cuidados.  Ao dar voz às famílias das CRIANES, o profissional de 

enfermagem tem a oportunidade de desenvolver ações de cuidados junto a elas, inserindo-as 

neste processo, mediante abordagens individuais e coletivas, para que as mesmas possam 

enfrentar o processo de adoecimento da criança e cuidá-la com qualidade.  

As contribuições deste estudo para as CRIANES poderão repercutir na melhora da 

qualidade de vida, por meio da oferta de suporte domiciliar, o acompanhamento das redes 

sociais, podendo evitar assim as frequentes reinternações que além de comprometer o 

crescimento e o desenvolvimento da mesma, eleva os custos hospitalares e reduz o número de 

vagas/leito disponível.   

No ensino de Enfermagem, a repercussão deste estudo pode consistir na incorporação 

do cuidado centrado na família e na construção de conhecimento do cuidado de enfermagem à 

família que cuida de CRIANES, a expansão de pesquisas acerca do assunto, será uma 

possibilidade para que as CRIANES e suas famílias possam ter maior visibilidade de forma 

que os cuidados não terminem na alta hospitalar.  

Do mesmo modo, planejar e desenvolver pesquisas nessa área, a fim de construir 

fortalecer e consolidar políticas públicas específicas para as CRIANES, podendo possibilitar 

contribuições não só ao serviço local, mas também aos sistemas de saúde em diferentes níveis 

de atenção as CRIANES e a sua família.   



 

ARTIGO 1 

 

O CUIDADO FAMILIAL ÀS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

SAÚDE E AS REDES SOCIAIS DE CUIDADO
1
 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi descrever as relações entre a família e as redes sociais 

de cuidado às crianças com necessidades especiais de saúde. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, realizadas com dez famílias destas crianças. A coleta de dados foi realizada entre 

janeiro e fevereiro de 2012, utilizou-se a técnica de triangulação para a coleta de dados: 

pesquisa documental, entrevista semiestruturada, construção de genograma e ecomapa. Para a 

análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo temática. Os resultados apontam que as 

redes sociais são restristas e específicas. E as dificuldades no acesso aos serviços de saúde e 

educacionais. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas pelas famílias destas, estão 

relacionadas à integralidade e acessibilidade aos serviços e ações de saúde. Recomenda-se 

ações centradas na criança e sua família, a promoção e articulação das redes sociais, para a 

reorganização da dinâmica familiar. 

DESCRITORES: Enfermagem Pediátrica; Família; Necessidades Especiais;  

 

FAMILIAL CARE TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS OF HEALTH AND 

SOCIAL CARE 

ABSTRACT: The aim of this study was to describe the relationship between the family and the social 

networks of care for children with special health care needs. This is a qualitative research conducted 

with ten families of these children. Data collection was conducted between January and February 

2012, we used the triangulation technique for data collection: desk research, semi-structured interview, 

building genogram and eco-map. For data analysis we used the thematic content analysis. The results 

show that social networks are limited and specific. The difficulties in access to health services and 

education. We conclude that the difficulties experienced by the families of these are related to the 

completeness and accessibility to services and health actions. It is recommended actions centered on 

the child and his family, the promotion and coordination of social networks, for the reorganization of 

family dynamics. 

KEYWORDS: Pediatric Nursing, Family, Special Needs; 

 

 

CUIDADO FAMILIAR PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE 

ATENCIÓN MÉDICA Y SOCIAL 

RESUMEN: El objetivo de este estudio fue describir la relación entre la familia y las redes sociales 

de atención a niños con necesidades especiales de salud. Se trata de una investigación cualitativa 

realizada con diez familias de estos niños. La recolección de datos se llevó a cabo entre enero y 

febrero de 2012, se utilizó la técnica de triangulación para la recolección de datos: investigación 

documental, entrevista semiestructurada, genograma y la construcción de eco-mapa. Para el análisis de 

los datos se utilizó el análisis de contenido temático. Los resultados muestran que las redes sociales 

son limitados y específicos. Las dificultades en el acceso a servicios de salud y educación. Llegamos a 

la conclusión de que las dificultades experimentadas por las familias de estos están relacionados con la 

integridad y accesibilidad a los servicios y acciones de salud. Se trata de acciones recomendadas 

centradas en el niño y su familia, la promoción y la coordinación de las redes sociales, para la 

reorganización de la dinámica familiar. 

DESCRIPTORES: Enfermería Pediátrica, Famlia, Necesidades Especiales; 

                                                 
1
 Manuscrito encontra-se nas normas da Revista Texto & Contexto de Enfermagem. E será submetido a mesma 

com autoria de: Greice Machado Pieszak, Eliane Tatsch Neves.  
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INTRODUÇÃO 

As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) possuem ou estão em 

maior risco para desenvolver um estado de saúde fragilizado, que pode afetar o 

desenvolvimento, a condição física, comportamental, emocional ou crônico. O que exige um 

tipo e uma quantidade de atendimento à saúde, para além das requeridas por outras crianças. 

As necessidades de saúde dessas crianças demandam cuidados adequados para garantir a 

sobrevivência das mesmas. 
1
 

No Brasil, as CRIANES foram classificadas segundo as demandas de cuidados por 

elas apresentados em: de desenvolvimento, tecnológicos, medicamentosos, habituais 

modificados e mistos.
2
 Na demanda de desenvolvimento, estão incluídas as crianças com 

disfunção neuromuscular que requerem reabilitação psicomotora e social. Na demanda 

tecnológica, aquelas dependentes de tecnologia (cateter semiimplantável, bolsas de 

colostomia, cânula de traqueostomia etc.). Na demanda medicamentosa, estão as 

farmacodependentes. Na demanda de habituais modificados, estão as crianças que dependem 

de modificações na forma habitual de se cuidar, incluindo a realização de tarefas comuns do 

dia a dia. E nas demandas mistas, as que apresentam uma ou mais dessas demandas juntas. 
2-3

 

O cuidado às CRIANES implica no envolvimento da família para atender as demandas 

de cuidados apresentadas por elas e no estabelecimento de uma rede social ampla, pouco 

explorada até então nos estudos desenvolvidos com esse grupo infantil.
4 

 Atender as 

especificidades de cuidados a essas crianças, é desafiador para a família, pois assume 

cuidados que são contínuos e complexos no contexto domiciliar que pode gerar uma série de 

repercussões em suas vidas.
5
   

As redes sociais são as relações criadas pela família nuclear ou extensa, formando 

vínculos interpessoais ampliados, e as relações que são estabelecidas na comunidade. Assim, 

elas sustentam e fazem parte do universo relacional do indivíduo 
(6).

 Compõe estruturas 

coletivas, capazes de tornar seus sujeitos autônomos, reflexivos e solidários em suas ações e 

relações
7
.   

Neste estudo, visualiza-se a família das CRIANES como uma unidade de cuidado, em 

que é possível detectar as interações entre os seus membros e a comunidade e as implicações 

do cuidado dedicado a elas. Sendo assim, privilegiou-se o estudo sobre a construção de redes 

sociais de cuidados a estas crianças, com o objetivo de descrever as relações entre a família e 

as redes sociais de cuidado às CRIANES por elas estabelecidas.  

O estudo justifica-se pela necessidade de conhecer de que forma as famílias de 

CRIANES estabelecem suas relações com seus membros, comunidade, serviços de 



19 

 

atendimento a criança e sua família e de que forma as redes de cuidados são construídas. Isto 

pode auxiliar os serviços de saúde a elaborar políticas públicas e estratégias de atenção à 

saúde, garantindo o acesso ao seguimento em saúde dessas crianças e suas famílias. Também, 

oferecendo subsídios para que o cuidado de enfermagem não seja fragmentado e limitado 

apenas ao cuidado hospitalar.  

 

MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva-exploratória, com abordagem qualitativa. 

O cenário de estudo foi um ambulatório de pediatria de um hospital de ensino localizado na 

região centro do Rio Grande do Sul (RS). Este caracteriza-se como um hospital de média e 

alta complexidade, sendo  referência em saúde para a macrorregião centro-oeste do estado. 

Tem sua atenção voltada para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência em 

saúde.  

O ambulatório de pediatria localiza-se no térreo do referido hospital, realiza o 

atendimento da população infantil, com atuação em diversas especialidades como: Pediatria, 

Fonoaudiologia, Neuropediatria, Pneumologia, neonatologia, entre outras. O atendimento 

pediátrico conta com uma equipe multiprofissional de saúde, que contempla a equipe de 

enfermagem. A escolha desse cenário se deve ao fato de que as CRIANES realizam 

acompanhamento de saúde neste serviço, motivo pelo qual a presença dos familiares 

cuidadores é comum.  

Os sujeitos da pesquisa foram os familiares cuidadores de CRIANES que realizavam 

acompanhamento em ambulatório pediátrico e que vivenciam o cuidado domiciliar a essas 

crianças. Os critérios de inclusão foram: pertencer ao núcleo familiar da CRIANES e 

participar dos cuidados no domicílio.  Excluíram-se as pessoas que estavam acompanhando a 

consulta com alguma limitação cognitiva e/ou que não conheciam as necessidades de saúde da 

criança. Assim, participaram da pesquisa dez famílias de CRIANES, totalizando 17 

familiares.   

Os dados foram coletados por de meio da triangulação de técnicas, primeiramente a 

realização da análise documental dos prontuários hospitalares das CRIANES, em seguida a 

entrevista semiestruturada
8
 e, na sequencia a construção do genograma e ecomapa

9
com os 

familiares cuidadores dessas crianças. 

A entrevista semiestruturada seguiu um roteiro, contendo as seguintes questões: como 

a família soube do diagnóstico da criança? Quais são os cuidados diários realizados pela 
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família no domicílio? E como é para a família realizá-los? Após o nascimento da CRIANES 

mudou alguma coisa na rotina da família? Além dos integrantes da família tem mais alguém 

que auxilia nos cuidados à CRIANES? Além do domicílio quais os outros cenários que fazem 

parte da rotina dessas crianças?   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o número 

de protocolo 23081.017122/2011-49. Para garantir o anonimato os núcleos familiares foram 

identificados como NF seguido da numeração conforme a ordem das entrevistas. O período de 

coleta dos dados foi de janeiro a fevereiro de 2012. Utilizou-se o critério de saturação dos 

dados para o encerramento da etapa de campo.
10  

Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática
8
, que se desdobra em três 

etapas. A primeira é a pré-análise que determina a unidade de registro e a forma de 

categorização e codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise. A 

segunda etapa consiste na exploração do material, procura encontrar categorias de expressões 

ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado. E na 

terceira etapa, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos resultados.
8
  

 

RESULTADOS  

 

 O resultado da análise evidenciou a categoria: o cuidado familial e as redes sociais 

de cuidados às CRIANES em que emergiram quatro subcategorias: As redes sociais de 

cuidado às CRIANES é restrita e especifica; A busca da família pelo atendimento às 

CRIANES e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde e educacionais;  O cuidar de uma 

CRIANES implica em restrições sociais da família;  

 

A rede social de cuidado às CRIANES é restrita e específica 

 

 Os familiares cuidadores relatam que a família se organiza para realizar os cuidados e 

o acompanhamento a CRIANES com uma rede social de cuidado limitada e específica. 

Restrita, pois as instituições de apoio reduzem-se apenas ao contexto hospitalar, e específica 

pois concentra-se no hospital de referência e aos profissionais que ali atuam.  

“No caso dele, o lugar de atendimento que ele mais vai é o (nome do hospital universitário de 

referência) para a consultar com o Neuro(logista). O outro lugar de atendimento seria a fisioterapia 

lá na nossa cidade que ele faz uma vez por semana, só que agora eles estão de férias. (NF 3) 

 “Ele faz fisioterapia aqui no (nome do hospital universitário de referência) e também vem para a 

consulta com o pediatra todo mês” (NF 9). 
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“Antes dela nascer, agente ía no Centro Social Urbano, mas não tem atendimento para a minha filha 

lá, me disseram que com esse problema que ela tem, não tem médico pra ela lá. Dai tenho que trazer 

no (nome do hospital universitário de referência) quando ela fica ruim, (...), porque lá o atendimento 

é precário” (NF1). 

 Assim, desvela-se que a rede social de cuidados à saúde das CRIANES é restrita aos 

níveis de atendimento terciário, composta pelo hospital, que torna-se uma referência, devido a 

inacessibilidade das famílias no atendimento a saúde na atenção básica. 

 A busca da família pelo atendimento CRIANES e as dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde e educacionais 

 Devido às de mandas de cuidados e a necessidade de atendimentos específicos à saúde 

das CRIANES os familiares cuidadores relatam as dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde.  

 “Estamos tentando conseguir uma vaga na APAE para o meu outro filho mais velho que também é 

especial, para ele poder fazer outras atividades, ele brinca bastante em casa, mas achamos 

importante ele conviver com outras crianças e aprender coisas novas, ajudaria ele. Faz uns quatro 

anos que estou tentando conseguir uma vaga para ele lá e até agora nada” (NF1). 

“Por causa desse problema com a fala, ele tem que ir na fono(audiologia), mas desde o ano passado 

encerrou o contrato dos profissionais e não teve mais atendimento para nós lá. Agora a gente não 

sabe o que fazer, porque ele precisa.” (NF3).   

 

“A maior dificuldade é o deslocamento, porque lá na cidade onde a gente mora não tem hospital, não 

tem médico, não tem nada. A gente fica naquela ansiedade que pode acontecer alguma coisa com ele 

e a gente não tem a quem recorrer, tem que trazer correndo para o (hospital universitário de 

referência) só que é longe. Os cuidados do dia a dia a gente faz, o problema é quando foge do nosso 

controle e ele precisa de atendimento médico” (NF6).  

  

As famílias cuidadoras apontam a necessidade de inserção da criança no ambiente 

escolar, frente a insegurança do (des) preparo para o atendimento de suas demandas de 

cuidados, conforme segue:  

“A gente sabe que ele precisa estudar, só que o nosso medo é se na escolinha vão saber lidar com o 

problema dele, ele tem convulsões fortes e se ele está em casa a gente sabe o que fazer, se dá uma 

coisa dessas no meu guri lá no colégio, o que vocês vão fazer? (NF 3).  

 

“Eu levava ele na escolinha ali perto de casa, mas foi só estresse e preocupação, a primeira vez foi 

com a alimentação dele que deram o lance que ele não podia comer por causa da alergia e a 

intolerância, ele teve que ser internado às pressas. E depois foi a convulsão, que ele ficou 

convulsionando das 9h da manhã até ao 12h e elas não sabiam o que era aquilo. Eu estava apavorada 

eu podia ter perdido o meu filho por irresponsabilidade da escola que não souberam cuidar dele”. 

(NF10) 
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Apesar de tentarem incluir as CRIANES na escola, a insegurança da família é expressa 

ao referir-se ao despreparo dos profissionais para atender as demandas e cuidados exigidos 

por estas crianças. 

 Os depoimentos apontam para a ausência de uma assistência integral à saúde das 

CRIANES, bem como a fragilidade da rede social de cuidados. Percebeu-se que não ocorreu a 

hierarquização da assistência entre os níveis de atenção, e tampouco, a referência e a contra-

referência entre eles. A integralidade da assistência à saúde da criança portadora de 

necessidades especiais esbarra, também, na dificuldade dos sujeitos à acessibilidade aos 

serviços. 

 Constatou-se por meio das falas dos depoentes a invisibilidade da atenção básica no 

atendimento à CRIANES e sua família. 

“... a gente tem feito o acompanhamento dela só aqui no hospital, porque o posto de saúde lá perto de 

casa não funciona, eu fui lá para fazer as vacinas dela de dois meses e não tinha as vacinas” (NF1).  

“... a primeira coisa que a gente pensa é levar lá no postinho, só que eu não tenho mais confiança nas 

pessoas que atendem lá, pois quando meu filho teve os primeiros sinais da doença eu levei ele 

consultar lá, se tivessem pedido um exame desde o início, talvez ele não estive ficado com estas 

sequelas,(...), ou se tivessem feito o encaminhamento pelo meno” (NF3).  

“Nós levamos ela uma vez no posto de saúde, logo que nasceu, para fazer o teste do pezinho, mas foi 

só, a gente não costuma ir no posto de saúde, sempre que a gente precisa de atendimento viemos no 

(hospital universitário de referência” (NF8). 

 

 

O cuidar de uma CRIANES implica em restrições sociais da família  

 

 As restrições sociais são apontadas pelas famílias das CRIANES como um fator de 

conformismo devido à complexidade das demandas de cuidados exigidas por estas crianças.  

 

“Agora a agente convive mais com quem nos ajuda a cuidar dela, praticamente as pessoas mais 

próximas da família, é a minha mãe que mora do lado da minha casa e a outra avó” (NF1).   

“... depois que a gente descobriu os problemas de saúde da [nome da CRIANES], o hospital é o lugar 

que a gente vai, é do hospital para casa, da casa para o hospital” (NF8)  

“... o nosso lazer é levar eles na pracinha, passeamos, vamos no museu, jogar bola. A gente sai 

acampar quando dá, ou às vezes passamos o dia no campo, se ele está se sentindo bem, todos nós 

saímos com ele, senão, não dá.  Agora a gente já se acostumou com a situação dele, já sabemos como 

lidar com as crises e com a agitação (NF3).  

 

“Nós não vamos nestes lugares que tem música nem barulho, ela se cansa muito e a gente nem sai de 

casa, só se for para levar ela nas consultas mesmo” (NF4).  
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 Suas redes sociais são consideradas fragilizadas e compostas por poucos membros de 

familiares e da comunidade.  Ocorrem mudanças no cotidiano da família e as relações 

estabelecidas tornam-se limitadas a partir da situação de saúde da CRIANES.  

 

 

DISCUSSÃO 

 Os dados apontam que as redes sociais de cuidado à CRIANES e sua família é restrita 

ao âmbito hospitalar, tornando-o o atendimento à saúde fragmentado causando maior risco a 

vulnerabilidade social, que pode expor a criança a uma maior fragilidade clínica. Os relatos 

dos membros da família apontam para a necessidade de uma rede de atendimento qualificada. 

A família da criança vivencia uma sobrecarga adicional em todos os níveis: social, 

psicológico, financeiro, e com relação à demanda de cuidados e reabilitação da criança, 

necessitando acessar as redes de suporte social disponíveis na comunidade. 
11

 

 Os estudos 
2-3-5 

evidenciam a carência de instituições de saúde que assegurem uma 

assistência integral às CRIANES e sua família, além de chamarem atenção para a atitude de 

profissionais que demonstram falta de compromisso e envolvimento com as necessidades da 

criança e da família. Cabe aos profissionais encorajar e facilitar o encaminhamento da família 

aos órgãos e entidades competentes e aos grupos de famílias que vivenciam situações em 

comum. 

 Apesar de legalmente essas crianças terem os seus direitos assegurados, por meio do 

Sistema Único de Saúde do Brasil, garantido o acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
12 

A realidade nos mostra que ainda 

é um desafio para as famílias de CRIANES conseguirem o acompanhamento especializado e 

multiprofissional, traduzida por uma constante peregrinação em busca de atendimento.  

 As políticas de saúde da criança garantem o acesso ao acompanhamento dessas 

crianças, principalmente em ações de saúde e educação direcionadas ao desenvolvimento de 

potencialidades e habilidades para dar conta da singularidade das necessidades de cada 

criança e família.
4-11 

 Entretanto, na prática, a exequibilidade destas ações torna a busca pelo 

cuidado pelas famílias uma peregrinação e uma luta diária. Ampliando-se as dimensões do 

cuidado para que os profissionais percebam a criança como possuidora de direitos e de 

usufruir de um cuidado integral.  

 Assim, as famílias tendem a recorrer aos atendimentos de saúde com frequência, e, 

muitas vezes, não são amparadas pelos mesmos, os relatos das famílias mostram os 
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enfrentamentos que foram necessários até a descoberta do diagnóstico e pela falta de acesso 

aos serviços de saúde. Os mesmos recorrem ao serviço primário, mas relatam que não foi 

realizado o acompanhamento adequado, acabam tendo que recorrer a rede hospitalar.  

 Essa trajetória das famílias em busca de atendimento às necessidades de saúde da 

criança revelam os constantes deslocamentos, tempo dedicado ao cuidado do filho. A 

ausência de uma rede ampla e qualificada é representa pelas peregrinações constantes, pelo 

desgaste físico, emocional e a constante luta assumida pela família no cuidado às CRIANES. 

 Apesar dos princípios de promoção da saúde serem preconizados pela Atenção 

Básica
13 

e possuir o enfoque na família,
 
a unidade de saúde não atende às necessidades das 

CRIANES e sua família e geralmente as mesmas recorrem ao atendimento especializado e
 

hospitalar.
14 

O que contribui para a diminuição da rede de apoio no cuidado a criança, gerando 

maiores custos do atendimento em saúde.  

 Podemos, assim, perceber a contradição ainda existente na atenção básica, no que diz 

respeito à promoção da saúde e a utilização de recursos de baixo custo para sua prevenção e 

reabilitação. O profissional enfermeiro é um dos que se encontra instrumentalizado para 

ofertar este cuidado integral, destarte sua história e formação profissional ter sido alicerçada 

em teorias humanísticas.
15 

 Essa situação de descontentamento e de não atendimento das demandas de cuidado 

pela atenção básica tem sido observada em alguns estudos
3-5-6 

com as CRIANES, no Brasil, 

que ainda atuam desenvolvendo práticas baseadas no modelo de ação médico-hegemônico.  A 

assistência precisa incorporar a prática multiprofissional, e alcançar a intersetorialidade, para 

permitir um trabalho conjunto dos serviços de saúde, educação, recreação, reabilitação, entre 

outros atendimentos necessários a saúde das CRIANES. As unidades prestadoras de serviços, 

com seus diversos graus de complexidade, formam um todo indivisível, devendo configurar 

um sistema capaz de prestar assistência integral.
16 

Sendo assim, o cuidado, a ser dispensado à 

CRIANES e família, para ser considerado integral, necessita visualizar, também, a família 

como um todo, contextualizada em um ambiente, com crenças, culturas, peculiaridades que 

lhes são próprias. 

 Os depoimentos demonstram que as famílias possuem redes sociais restritas e revelam 

que esta situação se dá a partir do nascimento da CRIANES e as mudanças no cotidiano. 

Acredita-se que cuidar de uma criança com necessidade especial de saúde requer articulação 

entre pessoas e locais inseridos em uma rede social. A prática social do cuidado familial 

centra-se no modelo familial e comunitário, na demanda de cuidados habituais modificados, 
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incluindo os cuidados afetivos. Sabe-se que, no domicílio, outras pessoas da família e da 

comunidade participarão desse cuidar. 
2 

 A ampliação da visibilidade dos cuidados de enfermagem para atender as demanda de 

cuidados requeridos às CRIANES, faz com que a enfermagem se fortaleça enquanto parte da 

rede social dessa criança. O vinculo familiar favorece a manutenção de uma rede de saberes e 

práticas a qual inclui crenças, tabus, rituais nem sempre considerados corretos pelos 

profissionais.   

Uma rede social estável, sensível, ativa e confiável protege as crianças de doenças 

evitáveis, atua como agente de ajuda e encaminhamento, afeta a pertinência e a rapidez da 

utilização dos serviços de saúde, acelera o processo de cura e/ou reabilitação, e aumenta a 

sobrevida, ou seja, é geradora de saúde 
2-3

.  

CONCLUSÃO  

 

 Concluiu-se que a rede social de cuidados da família de CRIANES é restrita ao 

convívio dos seus membros e justifica-se pela fragilidade dessas crianças e pela necessidade 

dos mesmos atenderem as demandas de cuidados exigidos por essa clientela.  As dificuldades 

vivenciadas pelas famílias da CRIANES estão diretamente relacionadas à integralidade e 

acessibilidade aos serviços e ações de saúde, que deveriam estar disponibilizadas pelo SUS, 

visto que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado.  

 A assistência às CRIANES na atenção primária demonstra a dificuldade de acesso dos 

sujeitos do estudo à assistência, estendendo-se a outras esferas de atenção à saúde, não 

contemplando a referência e contrarreferência. Isto representa prejuízo para o grupo altamente 

vulnerável. Neste sentido, evidencia-se a necessidade de se rever a assistência de enfermagem 

prestada a essa parcela da população que necessita de uma rede de atendimentos à saúde bem 

articulada para que seja reduzida à dependência dos serviços de saúde.  

Recomenda-se o desenvolvimento de ações centradas na criança e sua família, 

promovendo a articulação das redes sociais, fornecendo assim, subsídios para a reorganização 

e redimensionamento da dinâmica familiar, que poderá ajudar a família a enfrentar melhor a 

condição de saúde da criança.  
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ARTIGO 2 

 

FAMÍLIAS CUIDADORAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

SAÚDE: POSSIBILIDADES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM
2
 

 

Caregivers of children families with special health needs: possibilities for nursing care 

Los cuidadores de familias de los niños con necesidades especiales: posibilidades para el 

cuidado de enfermería 

RESUMO: Estudo qualitativo que objetivou compreender como a família se reorganiza para cuidar de uma 

Criança com Necessidades Especiais de Saúde no contexto domiciliar. Os sujeitos foram dez famílias destas 

crianças. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2012, utilizou-se a triangulação para a 

técnica de coleta de dados: pesquisa documental, entrevista semiestruturada, construção de genograma e 

ecomapa. Para a análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo temática. Os resultados apontaram que o 

cuidado familial às CRIANES acontece de diferentes formas, incluindo o pai como cuidador; que as famílias se 

reorganizam e se reconfiguram a partir da necessidade especial de saúde para o cuidar no domicílio. Tais 

reconfigurações aliam a desafios relacionados a vida conjugal e ao isolamento social da família. Conclui-se que 

o cuidado familial às CRIANES necessita de reconfigurações familiares. Recomenda-se a criação de espaços de 

atenção a saúde das CRIANES e suas famílias. 
Descritores: Enfermagem pediátrica, Família, Necessidades Especiais  

RESUMEN Este estudio cualitativo tuvo como objetivo entender cómo la familia se organiza para cuidar a un 

niño con necesidades especiales de salud en el contexto familiar. Los sujetos fueron diez familias de estos niños. 

La recolección de datos se llevó a cabo entre enero y febrero de 2012, se utilizó la técnica de triangulación para 

la recolección de datos: investigación documental, entrevista semiestructurada, genograma y la construcción de 

eco-mapa. Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de contenido temático. Los resultados mostraron que 

los cuidados familiares CRIANES ocurre de diferentes maneras, incluyendo al padre como cuidador; las familias 

para reorganizar y volver a configurar a sí mismos de la necesidad de cuidados especiales de salud en el hogar. 

Estas reconfiguraciones combinar los retos relacionados con la vida marital y el aislamiento social de la familia. 

Llegamos a la conclusión de que el cuidado de la familia tiene que CRIANES familia reconfiguraciones. Se 

recomienda la creación de espacios de cuidado de la salud CRIANES y sus familias. 

Descriptores: Enfermería Pediátrica, Familia, Necesidades Especiales 

 

ABSTRACT This qualitative study aimed to understand how the family is organized to care for a Child with 

Special Needs Health in household context. The subjects were ten families of these children. Data collection was 

conducted between January and February 2012, we used the triangulation technique for data collection: desk 

research, semi-structured interview, building genogram and eco-map. For data analysis we used the thematic 

content analysis. The results showed that the familial care CRIANES happens in different ways, including the 

father as caregiver; families to reorganize and reconfigure themselves from the need for special health care in the 

home. Such reconfigurations combine the challenges related to marital life and social isolation of the family. We 

conclude that the family care needs to CRIANES reconfigurations family. It is recommended the creation of 

spaces of CRIANES health care and their families. 

Descriptors: Pediatric Nursing, Family, Special Needs 

 

 

 

                                                 
2
 Manuscrito que será submetido à Revista Acta Paulista de Enfermagem. Autoria: Greice Machado Pieszak, 

Eliane Tatsch Neves. 



28 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, crianças que tem seu estado de saúde cronificado, que apresentam 

comprometimento no desenvolvimento, que dependem de algum tipo de tecnologia e que 

fazem uso medicamentoso e de cuidados diários no domicílio representam uma população 

crescente nos serviços de saúde
(1)

.
 
Tal fato pode ser atribuído ao avanço tecnológico, 

farmacêutico, assistencial e político na área da saúde.  

As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES)
(2,3) 

caracterizam-se por 

ser uma clientela clinicamente frágil e por necessitarem cuidados de saúde especializados de 

natureza temporária ou permanente, estendendo-se a atendimentos na área de reabilitação, 

apoio educacional, social e familiar
(4)

.  

No Brasil, tem-se observado um aumento do número de CRIANES por consequência 

de reinternações frequentes de crianças com doenças evitáveis que se cronificam; afecções 

perinatais que levam a um longo tempo de tratamento intensivo e determinam sequelas 

complexas; as malformações congênitas que resultam na necessidade de um acompanhamento 

regular e sistemático da criança pelo sistema de saúde
(5)

. 

Em sua maioria, são crianças egressas da unidade de terapia intensiva neonatal e/ou 

pediátrica. A presença desse grupo é uma realidade concreta nos serviços de saúde, 

caracterizado por inúmeras reinternações, por vezes prolongadas, causando o aumento da 

complexidade diagnóstica e a necessidade de acompanhamento de saúde periódico por tempo 

indeterminado, incluindo as instituições de reabilitação
(6)

. 
 

O atendimento às demandas de cuidados apresentados pelas CRIANES, implica no 

envolvimento da família, pois necessitam atender as demandas de cuidados no domicílio que 

podem acarretar em necessidades de reorganização para  o funcionamento familiar. Tal 

funcionamento pode ser afetado em diversos momentos da vida em família, como na 

descoberta da doença da criança, nas dificuldades enfrentadas neste processo e os desafios 

que surgem, exigindo dos mesmos estratégias para lidar com essas situações.  

A família é definida como uma unidade dinâmica constituída por pessoas que se 

percebem como família, que convivem por determinado espaço e tempo, com estrutura e 

organização para atingir objetivos comuns e construindo uma história de vida
(7)

. A mesma 

pode ser comparada a um móbile, pois ambas são compostas de vários elementos ou membros 

e uma mudança em um de seus membros afeta todo o grupo
(8)

 Porém a família possui 

habilidades para estabelecer um equilíbrio entre as mudanças e a estabilidade.  
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 Desse modo, os profissionais de enfermagem são confrontados a cuidar de famílias 

que possuem um filho com necessidades especiais de saúde
(9)

. E ajudar a fortalecê-las no 

enfrentamento das adversidades apresentadas pela condição clínica da CRIANES, pela 

situação de manutenção do funcionamento da dinâmica familiar e o estabelecimento de 

interações familiares saudáveis.   

 Este estudo tem como objetivo compreender como a família se organiza para cuidar de 

uma CRIANES no contexto domiciliar.   

 Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a partir do 

cotidiano das famílias das CRIANES, informações relevantes que poderão influenciar no 

modo de produção do cuidado, intervenções, planejamentos. Assim, é fundamental 

reconhecer a importância do cuidado familial na busca de adequação às mudanças decorrentes 

da doença de um filho que possui necessidades especiais de saúde. 

 

MÉTODO  

 Trata-se de pesquisa do tipo exploratória-descritiva de natureza qualitativa. A coleta 

de dados foi realizada no Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM), que está localizado no município de Santa Maria, na região centro do Rio Grande 

do Sul (RS). 

 Os sujeitos da pesquisa foram dez famílias de CRIANES, totalizando dezessete 

familiares, selecionados aleatoriamente entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012, que 

estavam acompanhando as crianças em consulta ambulatorial durante o período da coleta dos 

dados e que aceitaram participar da pesquisa. Para garantir o anonimato aos sujeitos foram 

identificados como NF seguido da numeração conforme a ordem das entrevistas. 

 Considerou-se os acompanhantes da criança no dia da consulta, como representando a 

família, sendo que apenas duas entrevistas tiveram como depoente apenas um membro da 

família, as demais contaram com a participação de dois ou mais membros familiares. Os 

critérios de inclusão foram os seguintes: ser familiar e/ ou responsável pelos cuidados da 

criança no domicílio. Excluíram-se as pessoas que estavam acompanhando a consulta com 

alguma limitação cognitiva, dificuldade de compreensão e expressão verbal.  

 Os diagnósticos das crianças incluíram: Síndrome de Down, epilepsia, acidente 

vascular cerebral hemorrágico, meningite bacteriana, paralisia cerebral, malformação 

congênita, prematuridade e pneumonias de repetição. 
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 A coleta de dados procedeu por meio da utilização da triangulação de técnicas, 

primeiramente a realização da coleta documental nos prontuários hospitalares das CRIANES, 

em seguida a entrevista semiestruturada
(10)

 e na sequencia a construção do genograma e 

ecomapa 
(11) 

com as famílias das CRIANES. 

 A pesquisa documental ocorreu por meio dos prontuários das CRIANES, relacionou-

se à primeira parte do questionário, identificando os aspectos clínicos e a segunda parte foi 

realizada por meio da entrevista semiestruturada, que possibilitou conhecer os dados referente 

a família da CRIANES. 

 A utilização dos genograma e ecomapa possibilitou identificar e conhecer a estrutura 

da família de uma forma dinâmica e participativa, em que os integrantes da família puderam 

participar em conjunto. Estes dois instrumentos, têm sido valorizados como importantes 

instrumentos de coleta de dados nos estudo qualitativos, para a compreensão dos processos 

familiares e no reconhecimento do nível de relações estabelecidas, além disso, tem sido útil, 

sobretudo, junto de famílias de crianças com doenças crônicas
(9) 

. 

 O critério de encerramento da coleta foi determinado quando os objetivos foram 

considerados alcançados. Os dados obtidos com a transcrição das entrevistas foram 

submetidos à análise de conteúdo temática
(10)

.  

 O estudo atendeu aos preceitos da Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob 

protocolo nº 23081.017122/2011-49. Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS 

 A leitura e a análise dos dados permitiu a identificação de duas categorias: As 

reconfigurações familiares a partir da necessidade especial de saúde; O cuidado familial às 

CRIANES e as diferentes formas de cuidar; que serão apresentadas a seguir. 

As reconfigurações familiares a partir da necessidade especial de saúde 

 

Apesar do sofrimento causado pela doença da criança a família consegue se 

reestruturar e aponta ganhos familiares com chegada daquele bebê especial, conforme segue:  

“Apesar de tudo, dele não ser uma criança sadia e tudo que nos aconteceu, ainda temos ele 

do nosso lado. A família se uniu e todos nos ajudamos a cuidar dele, dando todo carinho e 

atenção e é isso que importa” (NF8).  
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“A vida da gente passa a ter outro sentido depois que tem uma criança especial na família. 

Ele é muito especial para nós, nos encanta todos os dias, não fala, mas pelo sorriso dele a 

gente sabe o que ele sente” (NF9).  

 

“Posso dizer que começamos a ser uma família de verdade depois que eu e meu esposo 

adotamos ela. (...) os irmãos se uniram mais para cuidar dela. Nós aprendemos a valorizar 

outras coisas da vida e apesar da doença dela, ela nos encanta a cada dia com todas essas 

qualidades que ela tem” (NF6). 

 

 Quanto a reconfiguração das famílias para o cuidado no domicílio, cabe destacar que a 

construção do genograma e ecomapa junto as famílias das CRIANES, possibilitou a 

identificação de duas famílias que apresentaram particularidades referente a maneira de se 

reorganizar enquanto famílias, apresentadas a seguir de maneira a ilustrar esta etapa 

metodológica.  

 O núcleo familiar (NF02), apresenta um cuidado exclusivo e solitário e o NF 05 por 

possuir uma rede familial extensa e por apresentar várias formas positivas de enfrentamento 

da doença por meio das relações interfamiliares.  

 

A seguir apresenta-se o genograma e ecomapa do Núcleo Familiar 02: 

 

 

 Esta família é caracterizada por possuir um núcleo familiar dificultoso, com vínculos 

restritos e solitários, a mãe é a principal cuidadora da CRIANES e dos demais filhos, é 

divorciada e refere que o divórcio se deu a partir da descoberta da doença do filho, o que 

gerou conflitos. Há linhas conflituosas com vizinhos. Os irmãos aparecem somente de forma 

ilustrativa o que reforça a ausência o enfraquecimento das relações interpessoais, tornando-as 

complexas.  
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 Quanto à formação da rede social, o contato com grupos variados limita-se a igreja e a 

escla que as crianças frequentam, quando questionada acerca dos atendimentos à saúde, a mãe 

da CRIANES relata apenas a rede hospitalar. Não há relações desta família com locais que 

proporcionam lazer, tornando-se uma rede restrita, representando o isolamento social da 

família, o que pode ser mais um agravante para o enfrentamento da doença.   

  

A seguir apresenta-se o genograma e ecomapa do Núcleo Familiar 05: 

 

 

 

Vínculos fortes  Símbolo do matrimônio 
 

Vínculos moderados  Símbolo de separação. 
 

Vínculos fracos  Símbolo que representa 

falecimento 

 

 
Vínculos difíceis 

 

   

Sexo Masculino 

 

 Sexo Feminino  

 

Quadro de legenda NF 02 e 05: Legenda para leitura do Ecomapa. 

 

 Fazendo a comparação com a família 05 identifica-se que as relações familiares são 

muito mais amplas e harmoniosas. Havendo a cumplicidade do casal no cuidado à CRIANES 

e os demais filhos. A participação dos demais membros familiares, como a relação 

harmoniosa entre as irmãs, os cuidados ofertados pelos demais membros da família, 

representam uma rede ampla de vínculos fortes.  

http://4.bp.blogspot.com/-NSa04f13thc/TerLcMx2tWI/AAAAAAAAADQ/_yGBBeSd9Q0/s1600/6.png
http://4.bp.blogspot.com/-nT6yo1dj3w8/TerLrg-NBMI/AAAAAAAAADU/yezegUVRJCo/s1600/7.png
http://1.bp.blogspot.com/-wb7ReMlfsgk/TerLLIqU7FI/AAAAAAAAADM/0cKpfPkFOkI/s1600/5.png
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 Além disso, esta família possui uma rede social definida como extensa, pois apresenta 

suporte social de diferentes formas, englobando as redes de cuidado á saúde tais como: 

atendimentos especializados de saúde e educacionais. Os locais de lazer frequentados pela 

família e pela CRIANES como as atividades físicas e aulas de dança.  

 

O cuidado familial às CRIANES e as diferentes formas de cuidar  

 Diante da condição de saúde da CRIANES e das suas demandas de cuidados, a família 

passa por processos de adaptações e transformações em seu cotidiano, exigindo mudanças. 

Identificou-se que a figura materna assume os cuidados diários no domicílio e o pai da criança 

passa a ser o principal provedor do sustento da família.   

“eu acabei tendo que largar o emprego para cuidar dele, por isso que sou eu quem cuido 

mais dele e acabo me esgotando mais, só que meu marido tem que trabalhar e colocar 

comida na mesa” (NF 10).  

“eu estudava, fazia faculdade estava no último semestre de pedagogia, daí eu tranquei para 

ter dele” (NF8). 

 “(...) eu pensei: será que vale a pena trabalhar fora, ganhar pouco, e ver minha filha sendo 

mal cuidada, conversei com meu marido e decidimos que eu ia parar[de trabalhar] e cuidar 

dela” (NF1).  

 Por meio das falas, identifica-se que a mãe se ocupa mais do cuidado, atendendo as 

demandas de cuidados apresentados pela criança. Entretanto, este não é cuidado solitário, pois 

há o envolvimento de outros membros da família.  

“Sim, sou eu que cuido dela, porque sou aposentada e fico mais em casa, mas todos lá em 

casa se envolvem nos cuidados com ela” (NF6).     

“às vezes cansa sabe, por que sou eu quem fico o maior tempo com ele, mas tem dias que 

meu esposo está em casa, a minha mãe, meus irmãos estão sempre lá em casa dando apoio, 

sempre querendo ajudar” (NF8).  

 

“sempre fui eu que cuidei das crianças, o meu marido trabalha e eu fico mais tempo com eles 

porque estou em casa, mas tem as filhas mais velhas que me ajudam bastante, família grande 

tem suas vantagens, todos se ajudam de algum jeito” (NF9). 

 

 Verificou-se que apesar da figura paterna ter a participação mais ativa nas 

responsabilidades e sustentabilidade da família, às mães cabe a participação mais ativa como 

prestadora de cuidados, a figura paterna têm se mostrado presente nos cuidados ao filho com 

necessidade especial de saúde, porém de forma diferente. 
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“Olha, na verdade somos nós dois que cuidamos dele, mas de formas diferentes, a minha 

esposa cuida em casa, pois ela não trabalha fora e fica com as crianças e eu como tenho 

trabalhar acabo cuidando quando eu chego do trabalho e nos finais de semana” (NF3).    

 

“quem passa a maior parte do tempo com ele é a minha esposa, mas na verdade somos nós 

dois que cuidamos dele, sempre os dois juntos se ajudando e sempre procurando fazer o 

melhor” (NF4).  

 

“Eu procuro fazer a minha parte de pai, quando não estou trabalhando faço questão de 

cuidar dela. Fico com ela, dou banho, dou a comida pela sonda, procuro estar presente. Ela 

precisa destes cuidados especiais”(NF7).  

 

Desse modo, percebe-se o envolvimento da família como um todo, e sobretudo do pai 

como cuidador ativo da forma que consegue devido ao trabalho fora de casa. O cuidado 

familial foi enfatizado pelos sujeitos, conforme segue: 

“Eu já tenho as crianças crescidas, eles me ajudam bastante, ajudam a cuidar do irmão 

doente, o bom é que eu cuido deles e eles cuidam de mim” (NF2).  

 

“Todos sempre acompanham de perto tudo, cada um se envolve de um jeito, mas os avós são 

os que estão mais perto nos ajudando a cuidar...” (NF3).  

 

“...agora a família já se adaptou com as necessidades dele e todos procuram fazer o melhor 

por ele, ele é uma criança muito amada e nós também” (NF5).  

 

“Nós nos ajudamos, as crianças mais velhas também ajudam o irmãozinho, eu e meu marido 

nos revezamos nos cuidados, (...)tem dias que estou esgotada, mas nada como um dia após o 

outro e a família se ajuda”. (NF10).  

Porém o cuidado familial, apresenta implicações para a vida da família, e algumas 

delas de forma negativa, como o desafio de lidar com os problemas relacionados à vida 

conjugal, pois este sofre interferências com a vinda de uma criança com necessidade especial 

na família.  

“A nossa vida de casal mudou totalmente, ele é uma criança especial que, a gente abre mão 

de tudo, tudo fica em segundo plano”(NF9). 

“porque é muito difícil, até a questão da vida do casal, da nossa intimidade, porque com a 

doença dele, tem que dormir no mesmo quarto”(NF10) 

 

“a gente não planejou a gestação,[Nós] erámos namorados, agora a nossa vida mudou tudo, 

tem que cuidar dela, dar atenção e acabamos esquecendo um pouco um do outro”  (NF9). 

 

DISCUSSÃO 

 A transição dos cuidados de uma CRIANES para o domicílio é desafiador por gerar 

mudanças significativas na vida em família
(1)

. No caso deste estudo, percebeu-se que a 
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situação de doença da CRIANES, exigiu adequações das suas atividades em família, como a 

renúncia do emprego da mãe para assumir a responsabilidade de atender as necessidades da 

CRIANES e a figura paterna a responsabilidade financeira dos membros da família.   

 De acordo com estudo
(11)

,tal fato pode gerar conflitos intrafamiliares, pois provoca 

alteração na dinâmica familiar, gera diminuição do orçamento, e pode aumentar os níveis de 

estresse nos relacionamentos em família. 

  Cabe ressaltar que cada família possui uma maneira distinta de lidar com a situação 

de adoecimento de um de seus membros
(12) 

e que, neste estudo, a forma encontrada pelas 

famílias das CRIANES foi a assunção da mãe nos cuidados diários no domicílio e o pai tendo 

que assumir o sustendo da família.  

 Outro estudo
(13) 

comprova que apesar do pai participar de forma mais ativa no sustento 

da família como o principal provedor, e por não estar presente ativamente nos cuidados 

contínuos e diários do filho no domicílio, nem por isso, deixa de apresentar preocupações e 

sobrecarga referente a situação de doença do filho.  

 Porém outros estudos apontam que quando a mãe assume o cuidado exclusivo do filho 

com necessidades especiais de saúde, este cuidado acaba sendo, acarretando em várias 

mudanças no cotidiano, na quebra de rotinas e em implicações para a família
(4)

. O impacto de 

ter um filho com algum tipo de deficiência resulta no ajustamento individual de cada membro 

da família, mas o casal tende a avaliar as necessidades de mudanças e adaptações de forma 

semelhante 
(16)

. 

 A reconfiguração das famílias de CRIANES para o cuidado necessitou algumas 

mudanças em seu cotidiano, como a organização dos pais da criança pra atender as 

necessidades da criança e de sua família. Algumas vezes, a rotina de cuidar de um filho 

dependente de cuidados contínuos no domicílio se torna bastante cansativa, pois os cuidados 

precisam ser dispensados durante as 24 horas do dia, inclusive as atividades rotineiras exigem 

que os pais consigam dividir os papéis para não ocorrer a sobrecarga de um dos membros
(11)

. 

 O estudo que investigou as alterações do cotidiano da família no enfrentamento da 

condição crônica na infância
(15)

 identificou que a mãe se distanciou dos outros membros da 

família para o acompanhar o filho doente. Essa, sem dúvida, é uma alteração do ciclo vital da 

família, uma alteração negativa que interfere na vida para de todos os membros e um 

momento de grande ruptura dos laços familiares
(14)

.    Isto nos remete a pensar na comparação 

da família com o móbile,
(8)

 pois quando um membro da família assume sozinho os cuidados 

de um filho com necessidades especiais de saúde, este cuidado torna-se fragilizado e repercute 

na dinâmica familiar e nos demais membros da família. 
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 Estudos mostram que quando os cuidados de uma criança com doença crônica são 

centralizados apenas na figura materna tornando-se exclusivos, pode representar a ausência e 

a desresponsabilização do homem na esfera dos cuidados com a saúde do filho, ocasionado no 

aprisionamento da mulher em suas atividades tradicionais, o que é uma forma de permanência 

da opressão feminina e seu enclausuramento na cena doméstica.
(16)

.  

 No entanto, os dados deste estudo apontado na literatura que o pai também já está 

participando deste processo de cuidar de um filho doente no domicílio.   Essa realidade vem 

sofrendo mudanças no cotidiano da família, o pai passa a assumir mais ativamente os 

cuidados dos filhos no domicílio. De fato, a condição de pai evoluiu, passando pela fase em 

que os filhos eram propriedades do pai e pela fase em que o pai era apenas o suporte 

financeiro da família 
(17)

.   

 A participação do pai nos cuidados do filho com necessidades especiais é essencial, 

para que a criação do vínculo se estabeleça e permita maior possibilidade interação familiar. 

Além disso, não sobrecarrega a mãe, compartilha o cuidado do filho, o viver em família 

implica no envolvimento de todos os membros 
(18)

. Para tanto, é preciso mudar o foco da 

atenção, valorizando essa realidade apresentada e incentivando a presença da figura paterna 

nos cuidados. 

 O estudo identificou que as famílias das CRIANES possuem uma relação de apoio 

acerca dos cuidados prestados a criança no domicílio, e que existe a colaboração dos 

membros, significa que existe uma organização familiar bem sucedida. A valorização das 

ações realizadas por cada membro, a forma de enxergar as atitudes de forma otimista, a ajuda 

mútua. Apesar das dificuldades enfrentadas e inesperadas, a família se apoia perante os 

desafios inesperados, permitindo valorizar a família como provedores do cuidado familial. 

 A interação não ocorre apenas entre a mãe e o filho, mas entre a família, irmã, avó, pai 

e tios, ou seja, as pessoas que residem na mesma casa ou que têm um contato próximo e são 

significativas também passam por esse processo de reconhecimento e interação que é 

importante para a convivência em família e promoção de vida
(9)

.  

 Da mesma forma, o cuidado transforma quem é cuidado, e quem cuida também se 

desenvolve e se modifica ao cuidar, tendo oportunidades de autodesenvolvimento e 

gratificação pessoal 
(16)

. Consciente de que sua criança é dependente de seus cuidados, a 

família deixa suas próprias necessidades para um segundo plano e procura esforçar-se para 

fazer qualquer coisa pela melhora da criança, buscando promover o bem-estar do filho. 

 Em estudo
(19)

 realizado para descrever o processo de cuidado às CRIANES no âmbito 

domiciliar, identificou que geralmente cuidado está vinculado aos pais, avós e familiares 
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muito próximos. Para a família, é mais do que um desafio, o cuidado é fundamental para 

manter a sobrevivência da criança, e para isto os familiares desenvolvem um cuidado de 

preservação
(20)

. Entre as diferentes formas de cuidar de um filho dependente de tecnologia, 

preservar a criança de agravos e complicações maiores relacionados à doença é primordial 

para a família
(4)

. 

 O fortalecimento dos laços familiares é fundamental para que a família se sinta em 

condições de lidar com a situação. A reorganização do cotidiano da família exige o 

envolvimento de todos seus membros. O afastamento dos membros da família pode alterar as 

relações familiares, sobretudo a vida conjugal do casal, desfavorecendo o enfrentamento da 

situação.  

 A doença crônica na infância pode ser capaz de abalar as relações familiares, as quais 

são dependentes da carga e estrutura familiar singular de cada indivíduo, 
(21) 

por vezes 

dificultando o enfrentamento da doença crônica, o que reforça a necessidade de cuidados e 

atenção para toda a família. A família da CRIANES se transforma com a doença adquirida, 

em busca da estabilidade no ambiente familiar. 

 O fortalecimento dos laços familiares é fundamental para que a família se sinta em 

condições de lidar com a situação. A reorganização do cotidiano da família exige o 

envolvimento de todos seus membros. Na busca de atender a todas as demandas de cuidados a 

família se reorganiza e promove mudanças no seu contexto familiar
(9)

. 

 Assim, a doença de uma criança, ultrapassa os limites do corpo e atinge toda a 

estrutura familiar, a partir da quebra de suas rotinas, passando pelo orçamento, adaptações 

permeadas pelas relações familiares e abalando emocionalmente todos seus membros
(20)

. No 

domicílio, a família aprende a lidar com todas as adversidades apresentadas exigindo 

sensibilidade e a tentativa de acertos que promovam atender as demandas da família. 

 

CONCLUSÃO  
 

Este estudo possibilitou a compreensão de como a família se organiza para cuidar de 

uma CRIANES no contexto domiciliar, identificando as diferentes formas de cuidar, as 

singularidades e as adversidades apresentadas no cotidiano dessas famílias.  

Assim, conclui-se que o cuidado familial às CRIANES traduz-se em diferentes formas 

de cuidar e que reconfigurações familiares a partir da necessidade especial de saúde da 

criança são necessárias. 
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No cuidado familial há envolvimento de todos os membros da família, incluindo o pai 

e irmãos mais velhos. Porém de formas diferentes e que existe as relações de doação, de ajuda 

mútua estabelecidas entre os mesmos, bem como a possibilidade de maior doação para o 

cuidar e um dos membros, podendo acarretar em sobrecarga emocional e ou física.   

O cuidar de uma CRIANES envolve a mobilização, engajamento e empenho da 

família repercutindo em implicações para a enfermagem, pois as mesmas necessitem de um 

suporte ampliado e de preparo para a realização do cuidado à criança. 

Esta reconfigurações envolvem relações familiares estabelecidas que se fortalecem e 

outras as diferentes realidades impostas a partir de uma doença estabelecida no contexto 

familiar, tais como separações e isolamento social da família.  

 Neste sentido, as diferentes esferas de atendimento a saúde da criança e da família 

devem estabelecer um vínculo de cuidado, resgatando a essência de um cuidado integral para 

visualizar as necessidades de cada membro da família, considerando todos os aspectos 

relacionados ao cuidado familial.  
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ARTIGO 3  

NÃO ESPERÁVAMOS NADA DISSO, NEM ESTÁVAMOS PREPARADOS: O 
CUIDADO FAMILIAL ÀS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

SAÚDE3 
 

RESUMO 
Pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, que objetivou analisar as implicações de cuidar 
de crianças com necessidades especiais de saúde para a família. Os dados foram coletados com 
dez famílias, entre janeiro e fevereiro de 2012, por meio da triangulação de técnicas: coleta 
em prontuários, entrevista semiestruturada e a construção do genograma e ecomapa. A 
análise seguiu os princípios da análise de conteúdo temática. Os resultados apontaram que a 
descoberta do diagnóstico de uma necessidade especial de saúde traz implicações para a 
família, principalmente quando se trata do diagnóstico tardio. As dificuldades e facilidades 
são evidenciadas e repercutem no cuidado diário destas crianças. Com o tempo, as 
dificuldades cedem lugar à rotina e à adaptação à vida cotidiana da criança e às suas 
necessidades, desencadeando inúmeras mudanças que conduzem à reestruturação familial. 
Recomenda-se o reconhecimento e a valorização da configuração da família. 
Descritores: Enfermagem pediátrica, Família, Cuidado da Criança, Necessidades especiais.  

 
RESUMEN 

 La investigación cualitativa, de tipo exploratorio y descriptivo, que tuvo como objetivo analizar las 
implicaciones del cuidado de niños con necesidades especiales de salud para la familia. Los datos fueron 
recogidos con diez familias, entre enero y febrero de 2012, a través de técnicas de triangulación, recoger 
registros, entrevista semi-estructurada y la construcción del genograma y eco-mapa. El análisis siguió los 
principios de interpretación del contenido temático. Los resultados mostraron que la divulgación del 
diagnóstico de una necesidad particular de la salud tiene implicaciones para la familia, especialmente cuando se 
trata de un diagnóstico tardío. Las dificultades y las habilidades son evidentes y afectan el cuidado diario de 
estos niños. Con el tiempo, las dificultades para dar paso a la rutina y la adaptación a la vida cotidiana de los 
niños y sus necesidades, lo que provocó numerosos cambios que llevan a la reestructuración familiar. Se 
recomienda el reconocimiento y la apreciación de la configuración de la familia. 
Descriptores: Enfermería Pediátrica, Familiar, Cuidado de Niños, Necesidades Especiales. 
Título: No esperábamos nada que, no estábamos preparados: cuidado familiar para niños con necesidades 
especiales de salud 

 
ABSTRACT 

  Qualitative research, exploratory, descriptive, which aimed to analyze the implications of caring for children 
with special health care needs for the family. Data were collected with ten families, between January and 
February 2012, through triangulation techniques, collecting records, semi-structured interview and the 
construction of the genogram and eco-map. The analysis followed the principles of interpretation of thematic 
content. The results showed that disclosure of the diagnosis of a particular need for health has implications for 
the family, especially when it comes to late diagnosis. Difficulties and skills are evident and affect the daily care 
of these children. Over time, the difficulties give way to routine and adapting to everyday life of children and 
their needs, triggering numerous changes that lead to familial restructuring. It is recommended recognition and 
appreciation of family configuration. Descriptors: Pediatric Nursing, Family, Child Care, Special Needs. 

Title: We did not expect anything that, we were not prepared: familial care to children with special 
health needs 

                                                 
 Manuscrito encontra-se nas normas da Revista Gaúcha de Enfermagem e será submetido a mesma com a 

Autoria de: Greice Machado Pieszak, Eliane Tatsch Neves. 
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INTRODUÇÃO 

 As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES), possuem ou estão em 

maior risco para desenvolver problemas de saúde, acarretando em uma condição física, de 

desenvolvimento, de comportamento, emocional ou crônica, normalmente caracterizam-se por 

diversas reinternações hospitalares e a necessidade de atendimento em serviços de saúde 

especializados(1,2).   

 As CRIANES são classificadas pelas necessidades de cuidados, podendo apresentar as 

seguintes demandas: de desenvolvimento, com disfunção neuromuscular que requerem 

reabilitação psicomotora e social; demanda tecnológica, são aquelas que dependem de alguma 

tecnologia para sobreviver; a demanda medicamentosa; demandas de cuidados habituais 

modificados, que incluem se as crianças que necessitam de ajuda na realização de tarefas 

comuns do dia a dia; E por último, as crianças que apresentam uma ou mais dessas demandas 

juntas(3).   

 Estas demandas apresentadas pelas CRIANES exigem a dedicação de cuidados 

diferenciados além dos requeridos por outras crianças(3)  que pode acarretar implicações para 

a família e interferir na dinâmica familiar.  

 O cuidado familial é um conceito em construção, uma proposta de sistematização 

conceitual do que representa o processo apreendido e construído pela família, definido a 

partir da cultura familial, das interações sociais intrafamiliares e extrafamiliares, ao longo do 

processo de vida da família, e nas etapas de vida do ser humano(4).   

 A família pode ser definida de distintas formas, pois não é formada apenas por 

pessoas, mas também por uma teia de relações(4). A presença, as manifestações de afeto, à 

vontade de estar junto, os gestos de carinho e de cuidado, formam e fortalecem vínculos e 

aproximam os seus membros emocionalmente(5), caracterizando-os uma família.  

 A compreensão dos modos de viver em família, conviver e cuidar, indica a necessidade 

de um paradigma emergente na saúde, permitindo a valorização do saber informal, do 

cuidado realizado e aponta para a família como objeto de investigação.  

 Neste sentido, acredita-se que o cuidar de uma CRIANES implica na forma como as 

famílias enfrentam este cuidado no domicílio. Isto exige de seus membros a interação e a 

assunção de determinados papéis, dado que cada família caracteriza-se por diferentes modos 

de vivenciar o adoecimento de um de seus membros. 

 A partir do exposto, foi traçado o seguinte questionamento: quais as implicações de 

cuidar de uma CRIANES para a família? Para tanto, esta pesquisa teve como objetivo 

analisar as implicações de cuidar de uma CRIANES para a família. 
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 Este estudo pode proporcionar contribuições para a área da saúde, sobretudo a 

enfermagem, demonstrando a importância da atuação da equipe multiprofissional na 

assistência às CRIANES e evocando a importância do cotidiano da família neste contexto de 

cuidado. Nesse sentido, esta pesquisa poderá subsidiar ações futuras para a melhoria do apoio 

prestado à família, no sentido de melhorar o vínculo e a relação entre equipe de saúde e 

família/criança. 

  
MÉTODOS  

 Pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória-descritiva realizada no o 

Ambulatório de Pediatria de um hospital de ensino, o mesmo está localizado no município de 

Santa Maria, na região centro do Rio Grande do Sul (RS). 

 Os sujeitos da pesquisa foram dez famílias de CRIANES totalizando dezessete 

familiares, selecionados aleatoriamente entre os meses janeiro e de fevereiro de 2012, de 

acordo com os seguintes critérios de inclusão: ser familiar e/ ou responsável pelos cuidados 

da criança no domicílio. Excluíram-se as pessoas que estavam acompanhando a consulta com 

alguma limitação cognitiva, dificuldade de compreensão e expressão verbal. 

 Para a coleta de dados utilizou-se a triangulação de técnicas, primeiramente a 

realização da coleta documental nos prontuários hospitalares das CRIANES, em seguida a 

entrevista semiestruturada(6) e por último a construção do genograma e ecomapa(7)  

juntamente com as famílias das CRIANES. A coleta de dados encerrou quando os objetivos 

do estudo foram alcançados.  

 Os dados foram analisados a partir dos princípios da interpretação de conteúdo 

temática (6), de acordo com os seguintes passos: ordenação, classificação e análise final. A 

partir da transcrição das entrevistas, procedeu-se à leitura exaustiva do material, a fim de 

organizar os depoimentos em determinada ordem. Posteriormente, foram reagrupados os 

temas encontrados, a fim de construir as estruturas de relevância para a análise final. 

 Atendendo aos preceitos da Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde(8), o 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UFSM sob protocolo 

nº 23081.017122/2011-49. Os sujeitos foram esclarecidos sobre o objetivo do estudo, 

assegurando-lhes o direito a não participar da pesquisa, ao anonimato, inclusive, na 

divulgação da mesma. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para garantir o anonimato aos sujeitos foram identificados como NF seguido da numeração 

conforme a ordem das entrevistas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A descoberta do diagnóstico  

 As famílias das CRIANES relatam como receberam a informação do diagnóstico da 

criança. Elas se depararam com uma situação inesperada e não-planejada, revelando 

sentimentos de não aceitação, falta de preparo e preocupação com os primeiros cuidados no 

domicílio.  

“Foi muito difícil quando descobrimos que ela tinha esse problema de saúde, nós sofremos muito, a 
gente não imaginava, não esperávamos nada disso, nem estávamos preparados, foi difícil aceitar, 
estava tudo preparado para recebermos em casa uma criança normal, sem problemas de saúde (NF1).  

“Quando a gente soube da doença dela, todos sofreram, porque realmente ninguém esperava por tudo 
isso, ficávamos preocupados sem saber o que fazer e como que íamos cuidar dela em casa” (NF 4). 

“Nós ficamos bem preocupados, na verdade sem chão, pois jamais a gente ia imaginar que ela teria 

estes problemas de saúde. Todo pai e mãe quer ter um filho saudável, sem problema nenhum” (NF7).  

“Quando descobrimos que ele não ia andar e nem se desenvolver como os irmãos dele, foi muito 

sofrido, a vida da gente era só hospital e casa, daí começaram as preocupações, o nervosismo, porque a 

gente não queria aceitar, é muito sofrimento, é muito difícil” (NF 9). 

 A descoberta de uma doença para a família revela uma situação de choque no primeiro 

momento, a princípio, a família não sabe administrar a situação, pois ainda não conhece a 

doença, suas consequências e seu tratamento(9).   

 Os pais que, normalmente são os principais responsáveis pela criança, não sabem se 

vão conseguir ajudar seu filho e experimentam uma alteração dos seus projetos existenciais e 

uma falta de controle sobre o futuro da criança. Além disso, gera o sentimento de perda do 

filho idealizado é permeada de conflitos. Essa é uma experiência única e intransferível, 

marcada pelo choro, desespero e ansiedade(10). 

 Pesquisas (11, 12) identificam que a família de crianças com doenças crônicas sempre 

esperam o nascimento de um filho saudável, e, ao receber um diagnóstico dessa natureza, 

vários processos são desencadeados, perpassando pelas fases de luto, de choque, de negação, 

de aceitação e adaptação. Os pais e familiares costumam ficar assustados com a fragilidade da 

criança fazendo com que sintam medo de errar e demonstrem medo insegurança no cuidado.   

 A família necessita de tempo para aceitar e se adaptar às exigências da criança.   Este 

não é um processo fácil, mas, é necessário diante da condição que foi imposta, exigindo a 

adaptação da família no processo de descoberta do adoecimento ou da cronificação da 

doença(12).    O cuidado de enfermagem não pode ser limitado a criança, há necessidade de 

cuidados extensivos à família para que junto dos profissionais de saúde para possam 

enfrentar as circunstâncias que a deficiência suscita na dinâmica familiar.  
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 As Famílias que tiveram o diagnóstico da criança revelado tardiamente relataram 

sentimentos de tristeza, desespero e indignação, os pais cuidadores compartilham a 

experiência da peregrinação em busca de atendimento à criança e esclarecimentos acerca do 

adoecimento do filho, deparando-se com a descoberta de uma necessidade especial de saúde 

que causa revolta na família.  

“Ela já tinha oito meses quando me disseram o nome da doença dela e as dificuldades que ela ia ter, 

porque antes disso ela passava internando e eles nunca me explicaram nada, nós não imaginávamos 

que fosse tão grave, quando descobrimos que ela não ia andar, nem falar, sem se alimentar 

normalmente, dai me desesperei, sofri muito com isso, não queria aceitar”(NF4). 

“Demorou para descobrirem o que ela tinha, quando começou a aparecer os sintomas ela recém tinha 

nascido, começou com umas reações diferentes, uns tremorezinhos e nós ficamos preocupados, mas os 

médicos nos diziam que era normal, que era cólica,só que ai começou as preocupações e o sofrimento, 

ela não conseguia mamar, teve desidratação severa e vários outros problemas para depois 

investigarem a epilepsia”(NF5).  

“Não foi fácil quando descobrimos tudo isso, eu me pergunto, por que demorou tanto? Nós procuramos 

por atendimento, mas ninguém solucionava e nem pediram os exames, nada, foi só quando ele 

paralisou todo o lado esquerdo que descobriram que era AVC, mas já era tarde, agora ele vive com as 

sequelas. A gente fica revoltado com tudo isso, porque mexe com a gente? Na verdade muda tudo, para 

todos da família”(NF3).   

 Quando o diagnóstico tardio de uma doença crônica na infância é revelado, a 

repercussão pode atingir de diversas formas na vida da família, desde os cuidados mais 

simples do dia a dia, tornam-se geradores de intensa dificuldade, tanto por limitações da 

criança, como pela confusão emocional vivenciada pela família(9, 12).  

 A existência de uma criança com um diagnóstico de deficiência na família requer um 

conjunto de cuidados e exigências que, para os pais, habitualmente os seus principais 

cuidadores, pode repercutir na deterioração do seu bem-estar e qualidade de vida, em níveis 

mais elevados de sobrecarga e vulnerabilidade ao estresse, sentimentos de depressão e 

tristeza e culpa, bem como sintomas de perturbação de estresse(5).  

 Assim, é importante que após a revelação do diagnóstico médico à família da criança 

seja acolhida da melhor maneira, estendendo-se a responsabilidade da equipe 

multiprofissional e do profissional de enfermagem. A responsabilidade do acompanhamento 

em saúde, as orientação permite que a família a compreenda o processo terapêutico e 

participe com segurança no processo de enfrentamento do diagnóstico (9).       

 A assistência integrada equipe de saúde e de enfermagem é de fundamental 

importância, pois poderá fornecer informações com uma linguagem simples e acessível, o 

esclarecimento das possíveis dúvidas a fim de que a família possa compreender o diagnóstico, 
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causas e consequências, e optar por alternativas que assegurem o desenvolvimento da criança 

sem afetar demasiadamente o contexto familiar.  

As dificuldades do cuidar no domicílio  

 As famílias relatam as facilidades e dificuldades encontradas na realização dos 

cuidados diários a CRIANES. Constatou-se que, a realização dos primeiros cuidados no 

domicílio é permeado por sentimentos como o medo e a insegurança. Porém, com a 

experiência adquirida, criam-se habilidades e revelam-se as diferentes formas de cuidar. 

“A gente foi descobrindo aos poucos, o refluxo, a aspiração, teve que fazer a traqueostomia, daí tem os 

cuidados com tudo, a alimentação dele, a locomoção é pela cadeira de rodas, é difícil, tem os cuidados 

com o banho, a gente foi aprendendo a cuidar dele, mas no começo foi complicado, os primeiros 

cuidados sabe, porque a gente não sabia lidar com tudo aquilo”(NF9).  

“O que mais nos deixava preocupados era o choro dele porque ele chorava muito daí era aquele 

nervosismo. Ele já passou por tanta coisa em tão pouco tempo, na verdade todos nós passamos, porque 

os pais sofrem junto com o filho. E como ele era o primeiro filho a gente nem sabia direito o que fazer 

ainda mais com os problemas de saúde, a preocupação aumenta e os cuidados também” (NF8).  

“Agora já estamos mais tranquilos, mas logo que trouxemos ela para casa, foi difícil, porque a gente 

estava aprendendo a cuidar dela, hoje já estamos mais acostumados, o que é mais difícil agora éter que 

carregar ela, porque é bem pesada para a gente movimentar, colocar na cama, trocar a fralda e com a 

cadeira de roda, o resto a gente tira de letra. (NF6). 

“Agora já pegamos o jeito, só que exige bastante, a gente precisa ficar sempre atento, observar ela o 

tempo todo e como ela não consegue falar e nem se movimentar temos que fazer tudo por ela, porque 

ela se mexe muito pouco”.  (NF4) 

 A partir do momento que a família aprende a lidar com a cronicidade da doença de 

uma criança e a visualizar resultados positivos com a sua intervenção, passa a se sentir mais 

segura(13) e aprende a desenvolve formas de cuidar de uma criança doente no contexto 

familiar.  

 O comprometimento neurológico e físico das crianças faz com que dependam 

exclusivamente de um cuidador que, geralmente, é um membro da família, para realizar 

atividades consideradas habituais e que normalmente são acompanhadas de dificuldade(11). O 

cuidar de uma CRIANES traz implicações tanto na vida da criança quanto de sua família.  

 Pesquisa sobre a vulnerabilidade (14) socioeconômica no cenário de assistência de 

enfermagem pediátrica enfatiza a necessidade do conhecer o contexto de vida dos indivíduos 

para que se entenda as suas vulnerabilidades de cada pessoa, pois determina diversos fatores, 

dentre eles a capacidade de enfrentamento das suas dificuldades, seja de que ordens forem.  
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 Nesse processo, o profissional deve estabelecer uma relação próxima e contínua com a 

família, resgatando o cuidado integral para enxergar as necessidades do outro, levando em 

consideração os aspectos sociais, culturais e afetivos (12), o que implica a escuta sensível e o 

cuidado o diálogo reflexivo.   

 Conforme a criança vai crescendo, a rotina na dinâmica familiar sofre modificações e 

readaptações, a família passa a adquirir maior experiência e domínio da técnica na realização 

de cuidados diários no domicílio e as preocupações tornam-se outras, as famílias preocupam-

se com o acesso da CRIANES à escolarização, evidenciada como uma dificuldade:  

“A maior preocupação nossa agora é se vamos conseguir uma escolinha especial, porque ela precisa, 

não vai poder frequentar a mesma escola da irmã, porque ela precisa demais atenção e cuidados, só que 

não sei se na escola estão preparados”(NF1). 

 

“Ele já tem cinco anos e ainda não foi na escola, na verdade a gente até tentou, mas não souberam 

cuidar dele por causa das convulsões dele, isso é uma coisa que nos preocupa muito se ele vai conseguir 

ir na escola ou não”(NF3)  

 “Se agora já é difícil levar nas consultas, imagina quando ela começar a ir na escola, vai ficar mais 

difícil para a gente, carregar no colo, empurrar a cadeira de rodas na rua, pegar o ônibus”(NF10). 

 Cuidar de uma criança com padrão de crescimento e desenvolvimento “normal” é uma 

tarefa complexa e que necessita de tempo, se a criança possui alguma necessidade especial 

que dependa de tecnologias o cuidar se torna mais difícil devido as alterações clínicas (12). A 

condição de doença na infância interfere no crescimento e desenvolvimento da criança(12) , 

criando limites para as atividades diárias, afetando o cotidiano de todos os membros da 

família e requer assistência e seguimento em saúde.  

 Assim, a inclusão escolar emerge como uma das maiores dificuldades enfrentadas 

pelas famílias de CRIANES. Vários decretos vêm sendo elaborados no Brasil e no mundo 

para garantir esses direitos(16, 17). No entanto, faltam condições que garantam, não somente o 

acesso às escolas, mas a permanência e o sucesso desses alunos matriculados em classes 

comuns, com profissionais especializados e aptos para atender as necessidades dessas 

crianças.  

 É importante destacar que a gravidade do quadro clínico da CRIANES não deve ser 

um impedimento para frequentar a escola regulamente. Por isso, é de fundamental 

importância que tenhamos escolas inclusivas, com profissionais habilitados, tanto do ponto 

de vista pedagógico, quanto de equipamentos e de acessibilidade(12).     

A Reestruturação da família para o cuidar de uma CRIANES  
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 Embora as dificuldades de cuidar de uma CRIANES estejam presentes no cotidiano 

das famílias, desencadeando inúmeras mudanças e diferentes sentimentos acerca do cuidado 

Com o tempo, as dificuldades cedem lugar à rotina e à adaptação à vida cotidiana da criança e 

às suas necessidades, desencadeando inúmeras mudanças que conduzem à reestruturação 

familial. 

“Hoje depois que o tempo passou aprendemos a cuidar dele, porque se tornou automático e agente a 

prendeu a conviver com a doença dele, hoje está tudo mais tranquilo, comparando com tudo que já 

tivemos que enfrentar e agora a gente entende que ele é criança especial e cuidamos dele com todo 

carinho” (NF9) 

“Ah! mudou muita coisa, claro que ainda tem muita dificuldade, mas o que a gente mais quer é que ele 

seja feliz, que ele consiga brincar do jeito dele, fazer as coisas que ele gosta, a gente vai aprendendo a 

lidar com tudo” (NF10).  

“Fomos aprendendo a cuidar dele, enfrentando as dificuldades, às vezes cansa, entristece, mas a gente 

precisa seguir a vida, pois ele é nosso filho e precisa da gente, precisa da família dele”(NF1). 

“aprendemos a viver da melhor maneira, mesmo tendo um filho doente e sabendo que essa situação não 

vai mudar, a gente precisa achar uma forma de lidar com essa situação” (NF8).  

 A Família ao conviver com a criança com doença crônica e sua rotina de tratamento, 

deparam-se com momentos de insegurança frente a novas experiências, elas começaram a 

visualizar que enfrentar a situação não seria tão difícil como elas imaginaram, pois passaram 

a experimentar um “controle” sobre a doença(13).  

 No início, o choque causado pelo diagnóstico não permitiu que elas tivessem uma 

visão ampla do problema. Com o tempo desenvolveram estratégias de enfrentamento e novas 

habilidades para poderem cuidar dos filhos. 

 Apesar das famílias de crianças com doenças crônicas considerarem a rotina de 

tratamentos cansativa, conseguem administrar essa questão, demonstrando que 

desenvolveram estratégias de enfrentamento. Essa reestrutução familiar é necessária, pois 

contribuiu de maneira positiva na vida da CRIANES, favorecendo o desenvolvimento 

esperado para cada faixa etária(17).   

 A família é uma das principais referências de amor, confiança e existência do ser 

doente. Como parte responsável pela saúde de seus membros, deve ser estimulada a 

participar ativamente no processo de cuidar. Torna-se necessário verificar como se dá esse 

cuidar em família, na busca de uma estratégia que seja mais adequada a cada situação(18).  

Apesar das famílias enfrentarem problemas semelhantes quando um de seus integrantes 

apresenta uma doença, cada uma delas apresenta suas necessidades, que por sua vez são 

resultados de suas particularidades e realidades. 
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 Tentar proporcionar o contato com outras pessoas que passam pelo mesmo problema 

também pode auxiliar na adaptação, diminuir a ansiedade e ajudar no enfrentamento da 

doença da criança (17).  É importante ampliar a rede de apoio dessas famílias, pois ao 

conhecerem indivíduos que vivenciam o mesmo problema, acabam trocando informações e 

experiências, passando a perceber que não são as únicas pessoas a terem que enfrentar a 

mesma realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No cuidado à CRIANES, as famílias destacam o impacto ao receber o diagnóstico da 

situação de doença da criança. Elas enfrentam um processo doloroso diante da situação não 

planejada, marcada pela falta de preparo dos pais nos cuidados, preocupações, dúvidas e a não 

aceitação da condição de doença do filho. Essa situação exacerba-se quando o diagnóstico é 

tardio, acentuando a cronicidade da condição da criança. 

As facilidades encontradas pelas famílias foram apontadas como a realização dos 

cuidados diários no domicílio. Entretanto, as famílias começaram a adquirir habilidade para 

cuidar depois de um tempo de vivência cotidiana. Assim, a repetição e o fazer do dia a dia 

contribui para a naturalização destes cuidados, sendo considerados por elas como facilidades.  

As dificuldades enfrentadas relacionaram-se a realização dos cuidados diários, em 

especial, os primeiros cuidados realizados no domicílio, pois exigem a reestruturação do 

cotidiano familiar. As famílias passaram por mudanças no seu cotidiano, os seus membros 

acabaram se envolvendo no cuidado à CRIANES de diferentes formas. Com esse processo de 

conhecer e aprender a conviver com a necessidade especial de saúde, as famílias 

desenvolveram estratégias de enfrentamento e novas habilidades para poder cuidar da 

criança. Tais mudanças exigiram modificações e readaptação na dinâmica familiar, a partir da 

condição de saúde estabelecida no núcleo familiar. 

 É necessário reconhecer a importância do planejamento da assistência às CRIANES, 

incluindo suas famílias, preparando-as para o cuidado familial no domicílio, fornecendo 

suporte e acompanhamento da equipe de saúde. Este planejamento deve iniciar desde a 

realização de um pré-natal de qualidade, com acompanhamento dos profissionais da equipe 

multiprofissional para atender aos agravos à saúde da criança e as necessidades das famílias.  

 Os profissionais de saúde, com ênfase na enfermagem devem buscar na sua prática a 

capacitação para o cuidar centrado na família, pois o foco da atenção não é a doença da 

criança e sim as implicações que esta pode trazer para a família, proporcionando novas 

estratégias de trabalho em saúde e o desenvolvimento de ações mais efetivas e eficazes.  
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 Faz-se necessário compreender que as famílias são detentoras de uma estrutura, e ao 

encontro dessas famílias, compreender que elas vivenciam várias dificuldades a partir do 

momento em que conhecem o diagnóstico da doença. Identificar como acontece o processo de 

adaptação em cada caso permite que diferentes abordagens sejam desenvolvidas, com o 

intuito de auxiliá-las nesse caminhar com a necessidade especial de saúde. Recomenda-se o 

reconhecimento e a valorização da configuração da família, tendo em vista que as implicações 

referentes ao adoecimento de um membro são singulares para cada núcleo familiar. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Mcpherson M et al. A new definition of children with special health care needs. American 
AcademyPediatr. 1998 Jul.;102(1):137-41. 
 
2. Cabral IE et al. A criança egressa da terapia intensiva na luta pela sobrevida. Rev. 
BrasEnferm.,Brasília (DF). 2004 Jan./Fev.; 57(1): 35-9. 
 

3. Moraes JRMM, Cabral IE. A rede social de crianças com necessidades especiais de saúde 

na (in)visibilidade do cuidado de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 

Mar.-abr. 2012 [acesso em: 10/11/2012;20(2):[08 telas]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n2/pt_10.pdf 

 

4. Elsen I. Cuidado familial: uma proposta inicial de sistematização conceitual. In: Elsen I, 

Marcon SS, Santos MR. O viver em família e sua interface com a saúde e a doença. Maringá 

(PR): Eduem; 2004.  

 
5. Albuquerque S., Pereira M., Fonseca A., Canavarro MC. Family impact and individual 
adjustment of parents of children with a diagnosis of congenital anomaly: the influence of 
the child’s determinants. Rev. Psiq. Clín. 2012;39(4):136-
41http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol39/n4/136.htm 
 
6. Minayo, M.C. O desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª edição. São 
Paulo. HUCITEC, 2010.  
 
7. Wright, L. M; Leahey. M. Enfermeiras e Famílias: um guia para avaliação e intervenção 
na família. São Paulo: Roca, 2009.  
 
8 Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Resolução n.196, de 10 de outubro de 1996: aprova as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília(DF); 1996. 
 
9. Silva MAS, Collet N, Silva KL, Moura FM. Cotidiano da família no enfrentamento da 
condição crônica na infância.  Acta Paul Enferm 2010;23(3):359-65. 
 
10. Barbosa MAM, Chaud MN, Gomes MMF. Experiences of mothers of disabled children: a 
phenomenological study. Acta Paul Enferm. 2008 ;21(1):46-52. 
 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n2/pt_10.pdf
http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol39/n4/136.htm


51 

 

11. Camargos A.C.R. Lacerda T.T.B, Viana, SO, Pinto LRA, Fonseca MLS. Avaliação da 
sobrecarga do cuidador de crianças com paralisia cerebral através da escala Burden 
Interview. Ver. Bras. Saúde Matern. Infantil., Recife, 2009; Jan./mar., 9(1): 31-37.   
 
12. Dantas MSA, Pontes JF, Assis WD, Collet N. Facilidades e dificuldades da família no 
cuidado à criança com paralisia cerebral. Rev Gaúcha Enferm. 2012;33(3):73-80.  
 
13. Tavares KO, Carvalho MDB, Pelloso SM. O que é ser mãe de uma criança com fibrose 
cística. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2010 dez;31(4):723-9. 
 
14. Pedroso MLR, Motta MGC. A compreensão das vulnerabilidades sócio-econômicas no 
cenário da assistência de enfermagem pediátrica. Rev Gaúcha Enferm. 2010;31(2):218-24. 
 
15. BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais.  Sinopse Estatística da Educação Básica/Censo Escolar 2010.Brasília: 
MEC/INEP, 2010. 
 
16. CNE/CEB Nº2.  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Ministério da Educação e Secretária de Educação Especial, 11 de Setembro de 2001. 
 
17. Charepe ZB, Figueiredo MHJS, Viera MMS, Afonso Neto LMV. (Re) descoberta de 
esperança na Família da Criança com Doença Crônica através do genograma e ecomapa. 
Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2011 Abr-Jun; 20(2):349-58.  
 
18. Leonardo JS, Chrisstoffer MM. Cuidado Familial a recém-nascidos no domicílio: um 
estudo de caso etnográfico. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2011; 20 (Esp): 223-31. 
 

 



 

5 DISCUSSÃO  

 Os resultados deste estudo apontam que as redes sociais de cuidado à CRIANES e sua 

família é restrita ao âmbito hospitalar, tornando o atendimento à saúde fragmentada e que 

pode causar risco a vulnerabilidade social. Nesse sentido, os relatos das famílias apontam para 

a necessidade de uma rede de atendimento qualificada, que engloba os serviços de saúde de 

diferentes níveis de atenção que atendam as necessidades das CRIANES e suas famílias. 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a referência e a contrarreferência entre os 

níveis de atenção à saúde , seguindo os princípios da municipalização e da localização de 

hospitais especializados em grandes centros urbanos para atendimento da clientela (BRASIL, 

2011). Porém, essa realidade se faz distante nos achados deste estudo, pois mostraram a 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde da atenção básica, enfrentados pelas famílias das 

CRIANES. Isto representa a vulnerabilidade social e a exposição da criança a uma maior 

fragilidade clínica, pois elas dependem dos serviços de saúde públicos. 

 Uma rede social estável, sensível, ativa e confiável protege as crianças de doenças 

evitáveis, atua como agente de ajuda e encaminhamento, afeta a pertinência e a rapidez da 

utilização dos serviços de saúde, acelera o processo de cura e/ou reabilitação, e aumenta a 

sobrevida, ou seja, é geradora de saúde (MORAES; CABRAL, 2012; REZENDE; CABRAL, 

2010). 

As famílias deste estudo passaram, por momentos difíceis, e por muitas mudanças em 

seu cotidiano, dentre elas, a convivência com diferentes cenários e pessoas, o que exigiu a 

formação de uma rede social. Porém, evidenciou-se que a rede de cuidados à saúde não atende 

as suas necessidades. Na configuração da rede social de cuidados das famílias das CRIANES, 

encontrou-se a ausência de uma rede ampla e qualificada, o que gerou peregrinações 

constantes em busca do atendimento a criança, pelo desgaste físico, emocional e a constante 

luta assumida pela família no cuidado às CRIANES. 

Quando a família vivencia o adoecimento da criança passa a apresentar uma 

sobrecarga adicional em todos os níveis: social, psicológico, financeiro, e com relação à 

demanda de cuidados e reabilitação da criança, necessitando acessar as redes de suporte social 

disponíveis na comunidade
 
(BARBOSA  et al, 2012). Nesse sentido, a existência da rede 

social de cuidado em saúde às CRIANES permite a ampliação da visibilidade dos cuidados de 

enfermagem a partir da demanda de cuidados requeridos às CRIANES, evidenciando o papel 

da enfermagem como integrante da rede social de cuidados dessas crianças. (MORAES; 

CABRAL, 2012).  
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Marques e Bichir (2011) afirmam que, nos países em desenvolvimento, as redes 

são,com frequência, a única possibilidade de ajuda com que as famílias carentes podem 

contar, além de serem o único suporte para ajudar a aliviar as cargas da vida cotidiana. 

 O suporte das redes sociais às famílias pode possibilitar à tomada de consciência na 

perspectiva Freireana (1980), com a atuação efetiva de uma equipe multiprofissional, em 

especial a enfermagem que em seu cotidiano de trabalho pode desenvolver ações de educação 

em saúde para que as famílias se tornem sujeitos ativos, autônomos e reflexivos sobre a 

própria prática de cuidar. 

 A fragilidade clínica das CRIANES também relaciona-se com a demanda de educação 

em saúde das famílias, uma vez que os cuidados dispensados no domicílio são realizados 

pelos familiares e se estes não forem instrumentalizados, o cuidado pode tornar-se 

fragmentado e contribuir com a fragilidade clínica da criança.   

 Nesta perspectiva, a família passa a ter uma consciência crítica, que promove a 

superação da condição de oprimido para libertador (FREIRE, 1997; GEHLEN et al, 2010). 

Portanto, as redes sociais são estruturas coletivas, capazes de tornar os sujeitos autônomos, 

empoderados, reflexivos e solidários nas próprias ações e relações, conscientes das próprias 

atitudes. A tomada de consciência no interior da rede social de cuidado em saúde é possível 

na perspectiva de Freire (1980, p.35). 

 O cuidar de uma CRIANES pela família inicia na descoberta do diagnóstico da 

situação de doença da criança, revelando o enfrentamento de um processo doloroso diante da 

situação não planejada, marcada pela falta de preparo dos pais nos cuidados, preocupações, 

dúvidas e a não aceitação da condição de doença do filho. Essa situação exacerba-se quando o 

diagnóstico é tardio, acentuando a cronicidade da condição da criança. 

 Apesar de legalmente essas crianças terem os seus direitos assegurados, por meio do 

SUS (BRASIL, 2003), a realidade nos mostra que ainda é um desafio para as famílias de 

CRIANES conseguirem o acompanhamento especializado e multiprofissional, traduzida por 

uma constante peregrinação em busca de atendimento.  

 As políticas de saúde garantem o acesso ao acompanhamento dessas crianças, 

principalmente em ações de saúde e educação direcionadas ao desenvolvimento de 

potencialidades e habilidades para dar conta da singularidade das necessidades de cada 

criança e família (BRASIL, 2011).
 
Entretanto, na prática, a equibilidade destas ações torna a 

busca pelo cuidado uma peregrinação e uma luta diária.  

 Quanto as especificidades do cuidado à CRIANES realizado pelas famílias no 

domicílio foram desveladas pelas famílias as dificuldades enfrentadas na realização dos 
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cuidados diários, em especial, os primeiros cuidados realizados no domicílio, pois exigem a 

reestruturação do cotidiano familiar. As famílias passaram por mudanças no seu cotidiano, 

sendo que os seus membros acabaram se envolvendo no cuidado à CRIANES de diferentes 

formas. Com esse processo de conhecer e aprender a conviver com a necessidade especial de 

saúde, as famílias desenvolveram estratégias de enfrentamento e novas habilidades para poder 

cuidar da criança.  

 O fortalecimento dos laços familiares é fundamental para que a família se sinta em 

condições de lidar com a situação. Sendo assim, a reorganização do cotidiano da família exige 

o envolvimento de todos seus membros (SILVA, 2010), que na busca de atender a todas as 

demandas de cuidados, a família se reorganiza e promove mudanças no seu contexto familiar. 

 Além disso, o vinculo familiar favorece a manutenção de uma rede de saberes 

(MARQUES; BICHIR, 2011) e práticas que sustentam o cuidado familial no domicílio. A 

família busca adaptar-se a uma nova realidade e reorganização para enfrentar a experiência de 

viver e conviver com o filho com necessidade especial, tentando reconstruir sua identidade 

como grupo familiar. Nessa experiência, há famílias que dão conta do desafio, enquanto 

outras têm maior dificuldade e não conseguem se reorganizar (BARBOSA, 2012).   

 Os resultados apontaram para a existência de um cuidado familial às CRIANES 

traduzido por diferentes formas de cuidar. A figura materna assume os cuidados diários no 

domicílio e o pai da criança passa a ser o principal provedor do sustento da família, mostrando 

um cuidado diferenciado exercido pela figura paterna.  

 Essas reconfigurações no cotidiano das famílias das CRIANES reforça a existência do 

cuidado familial, pois apesar do sofrimento causado pela doença da criança a família 

consegue se reestruturar e aponta ganhos familiares com chegada de uma criança especial. 

Entretanto, as relações conflituosas na família e os desafios do cotidiano podem persistir e 

precisam ser enfrentados. 

 Toda e qualquer vivência familiar interfere e altera o seu funcionamento, que busca 

sempre uma forma de reestruturação e rearranjo, para continuar vivendo. Assim, a família 

possui capacidade de adaptabilidade para manter e perpetuar diante das mudanças em seu 

cotidiano. Nesta perspectiva, observa-se que alguns membros tornam-se mais fragilizados 

quando um deles encontra-se debilitado ou fragilizado (CASANOVA, LOPES, 2009).  

 Portanto, este cuidado não pode ser fragmentado, centrado na patologia e aparatos 

tecnológicos, mas visto como um momento de interação com a equipe de enfermagem, a fim 

de se estabelecer uma relação de ajuda e confiança com a família
 
(PIMENTA; COLLET, 

2009).  
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 Uma família presente e orientada poderá atuar de forma resolutiva para a recuperação 

da saúde e prevenção de agravos de seus pares, tornando sua participação na promoção de 

saúde fundamental para que os seus componentes possam ser corresponsáveis pela vida e 

saúde de seus membros (PERREIRA et al, 2009).    

 Portanto, considerar a família como unidade de cuidado (ÉLSEN, 2004), é possibilitar 

que tal definição a considere como peça fundamental na vida da criança. Para tal, os serviços 

de saúde devem fornecer este suporte, a atenção primária possui respaldo para realizar o 

acompanhamento à família e dar continuidade ao atendimento à saúde após a alta hospitalar.  

 Neste sentido, os domicílios das famílias das CRIANES passam a ser vistos como 

unidade de cuidados e os profissionais devem estar mais próximos deste atendimento, criando 

as redes de apoio. A enfermagem faz parte da equipe multiprofissional e precisa atentar para a 

realização deste atendimento e efetivar o processo de referência e contra-referência.  

 O atendimento à saúde das CRIANES e o acompanhamento adequado será efetivo 

quando ocorrer uma interrelação entre os níveis de atenção à saúde seja o ambulatório, as 

unidades de internação, todos estes serviços devem estar cientes de suas responsabilidades e 

dialogar. É por esta unidade de cuidado chamada família que a criança receberá todos os 

cuidados, inclusive a recuperação e prevenção de agravos.   

  



 

6 CONCLUSÃO 

 O estudo possibilitou o conhecimento das implicações do cuidar de uma CRIANES 

para a família. Essas implicações iniciam com a descoberta do diagnóstico de uma 

necessidade especial de saúde, principalmente quando se trata do diagnóstico tardio. Com o 

tempo, as dificuldades cedem lugar à rotina e à adaptação à vida cotidiana da criança e às suas 

necessidades, desencadeando inúmeras mudanças que conduzem à reestruturação familial.  

Quanto às implicações da demanda de cuidados contínuos de uma CRIANES no 

cotidiano da família, destaca-se que o cuidado familial às essas crianças acontece de 

diferentes formas, incluindo o pai como cuidador e a reconfiguração das famílias a partir da 

realidade imposta em suas vidas. Tais reconfigurações aliam-se a desafios relacionados à vida 

conjugal e ao isolamento social da família, a ausência de redes de apoio, sociais e de saúde, 

reforçando a importância de atender as demandas apresentadas pelas famílias das CRIANES.  

Este estudo confirma a hipótese de que o cuidar de uma CRIANES resulta na 

(re)organização da família para aprender/apreender a cuidar e a desenvolver/manter estes 

cuidado de natureza complexa e contínua por meio  do cuidado familial à essas crianças . Este 

cuidado emerge nas relações estabelecidas entre os membros da família e a comunidade, na 

identificação das redes sociais e nas modificações necessárias no contexto familiar. Para tanto 

ocorre a reestrutuação e a busca do equilíbrio entre seus membros. 

Neste sentido, faz-se necessário a criação de espaços de atenção à saúde das 

CRIANES e suas famílias, o reconhecimento e a valorização da configuração da família, o 

preparo dos profissionais de saúde para atuar junto as CRIANES e suas famílias. Também, 

conhecer as redes de cuidado usadas por elas e a necessidade de proporcionar o suporte para a 

reestruturação familial.  

 Portanto o conhecimento das implicações do cuidado familial às CRIANES e suas 

famílias, estendem-se nas diferentes esferas de atenção à saúde. Na assistência, remete-se a 

necessidade de repensar a prática da enfermagem pediátrica, desenvolvendo uma escuta atenta 

e valorizando os familiares. Propõem-se ações educativas que visem acolher e atender as 

necessidades das famílias cuidadoras de CRIANES, a fim de construir uma prática que a 

ajude no enfrentamento de dificuldades enfrentadas.  

Na pesquisa, remete-se a importância do desenvolvimento de estudos que visem à 

contribuição na elaboração de políticas públicas específicas para este grupo emergente, que 

localizem a enfermagem no domicílio cuidando das CRIANES, pois as mães e as famílias 
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necessitam desse amparo da enfermagem. Assim, o cuidado de enfermagem à criança e sua 

família será qualificado.  

 Para o ensino, torna-se necessário a formação de profissionais com competência para 

atuar junto à família, incorporar, no ensino a relevância do cuidado às CRIANES, aumentado 

a visibilidade das demandas de cuidados e as articulando com os contextos nos quais elas 

estão inseridas. A atuação da enfermagem na valorização da família como unidade de 

cuidado, possibilita ampliar a visibilidade dos cuidados de enfermagem dentro da demanda de 

cuidados requeridos pelas CRIANES, fortalecendo a profissão.  

 Na extensão, sugere-se a criação e projetos de extensão que inclua as CRIANES e suas 

famílias, investindo nos pontos de articulação da rede social das CRIANES o que possibilitará 

a ampliação dessas redes de cuidados, e o suporte que atendam as necessidades das famílias. 

Além disso, faz-se necessário a elaboração de estudos que investiguem como ocorre o 

processo de referência e contra referência no atendimento de enfermagem às CRIANES e suas 

famílias, a fim de proporcionar melhorias no atendimento primário.   

 Sugere-se que os dados apresentados neste estudo possam conduzir a outras 

investigações dessa natureza, para a visibilidade desta clientela e a melhoria da qualidade do 

atendimento prestado no domicílio pelas famílias. Faz-se necessário, a ampliação das redes 

sociais de cuidado, educacionais e de saúde, para diminuir os índices de reinternações, que 

são contínuas e prolongadas, sendo este um indicativo da necessidade da enfermagem atuar 

junto à estas crianças e suas famílias.  

Como limitações do estudo, destaca-se que a pesquisa foi realizada com os familiares 

cuidadores das CRIANES, especificamente com os membros da família que acompanhavam a 

criança na consulta. Mesmo que o estudo tenha abordado mais de um membro da família, 

sabe-se que o ideal seria trabalhar com todos os membros e quando possível, dar voz às 

CRIANES, para que contemplem o estudo com a família de forma ampliada.  
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ANEXO A - Carta de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Santa Maria 

 
 



 

ANEXO B  

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DOCUMENTAL 

1) Dados de identificação da CRIANES                      Data da coleta: ____/_____/______ 

1.1)  Nº de Registro da instituição:______________   Data de nascimento: ___/___/______ 

1.2)  Peso ao nascer: (____________) gramas             Idade da CRIANES: ______________ 

1.3)  Sexo (  ) Fem.  (  ) Masc. 

1.4)  Idade gestacional ao nascer: (  ) prematuro (antes da 37ªsem.) ( ) a termo ( 37ª a 42ª sem.)  

(  ) pós-termo (+42ª sem.) 

1.5)  Estatura ao nascer: (_____) cm   1.6)  Apgar no 1º minuto (____); 5º minuto (____) 

1.7)  Intercorrências ao nascimento (  ) Sim (  ) Não. 

Quais?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) História Diagnóstica pregressa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.1) História Diagnóstica Atual: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.2)  Número de internações hospitalares: _________________. 

2.3)  Setores em que esteve internado: ( )UTI-NEO   ( )UTIP    (  ) PEDIATRIA   

(  ) OUTROS:_________________________ 

Observações acerca das internações: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.4) Número de medicações que a criança faz uso atualmente?__________________________ 

2.5) Quais: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.6) Especialidades que faz acompanhamento no HUSM: ____________________________ 

 
Especialidade Especialidade 

Pneumologia Nefrologia  

Neuropediatria Pediatria  Geral  

Gastrologia Neonatologia 

  

 



 

ANEXO C 

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Entrevista nº: _______      Data: ___/____/_____ 

                                                       Início: ______ Término: ______   Duração:_____________ 

         

Dados de identificação da Família da CRIANES  

A família é composta por quantos membros?_________________________________________ 

A criança possui irmãos ( ) Sim  ( ) Não   Quantos? ______  Posição da Cça na família________   

Na família tem alguma outra criança com necessidade especial de saúde? (  ) Sim (  ) Não  

Quais? ______________________________________________________________________ 

 

História diagnóstica da criança:_________________________________________________________  

 

Dados de identificação do membro da Família/Cuidado da CRIANES (entrevistado)  

Principal responsável pelo cuidado da Criança:____________________________________________ 

Sexo:  (  ) Feminino   (  ) Masculino                       Escolaridade: ______________________________    

Data de Nascimento: ____/_____/_____                Idade do cuidador:   _____anos                                

Situação conjugal: (  ) casado(a)/vive maritalmente      (  ) solteiro(a)        (  ) separado(a)         (  ) viúvo(a)                                                          

Tempo de cuidado com a CRIANES:  ________ anos   _______ meses 

Realiza alguma outra atividade além de cuidar da criança:  (trabalha, estuda, atividades domésticas):     

Quais? __________________________________________________________________________ 

Renda familiar: ______________________                     Religião   __________________________ 

 

Questionamentos referentes ao cuidado Familial da CRIANES  

- Conte-me como foi o nascimento da criança 

- O que a família sabe sobre a situação de saúde da criança?  

- E quando a Família soube do diagnóstico, como foi?  

- Quais são os cuidados diários realizados pela família no domicílio?  

- E como é para a Família realizar estes cuidados à criança? 

- Quais as dificuldades e as facilidades na realização destes cuidados? 

- Mudou alguma coisa na rotina da Família após o nascimento da CRIANES? E na sua vida?  

- Além dos integrantes da casa, a família possui mais alguém que auxilia nos cuidados à criança?  

- Além da casa, que outros cenários/lugares fazem parte do dia a dia da criança? 



 

 

ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
4
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

  
PROJETO DE PESQUISA: Implicações do cuidar de uma criança com necessidades especiais 

de saúde para a família
5
.  

AUTORA: Greice Machado Pieszak
6
 

ORIENTADORA: Profª Drª Enfª Eliane Tatsch Neves
7
 

Local da coleta de dados: Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário de Santa 

Maria  

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Você 

precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia 

cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que 

você tiver. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Eu ____________________________________________________informo que fui 

esclarecido de forma clara e detalhada, livre de qualquer constrangimento ou coerção que a 

pesquisa: Implicações do cuidar de uma criança com necessidades especiais de saúde para a 

família de autoria de Greice Machado Pieszak que tem como objetivo compreender as 

implicações do cuidado familial de crianças com necessidades especiais de saúde. Descrever 

como a família cuida da criança com necessidades especiais de saúde no contexto domiciliar; 

identificar a estrutura e as relações entre a família e a comunidade para o cuidado a estas 

crianças e analisar as implicações da demanda de cuidados contínuos no cotidiano da família. 

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de conhecer as implicações de cuidar 

de uma CRIANES na dinâmica familiar, na necessidade de reconhecer as famílias como 

                                                 
4
 O teor deste documento foi inspirado na Resolução 196/96 do Ministério da Saúde e em Cruz e Ribeiro (2003). 

O termo será apresentado em duas vias, uma para o pesquisador e outra para o participante. 
5
 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep. 
6
 Telefone para contato: (55)-99486579; e-mail:greicepieszak@gmail.com 

7
 Telefone para contato: (55)- 3220-8263 e (55) 9975-1843; e-mail: elianeves03@gmail.com 

tel:%2855%29%209975-1843
mailto:elianeves03@gmail.com
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unidades ativas, responsáveis e coparticipantes no cuidado às Crianças com Necessidades 

Especiais de Saúde.  

Procedimentos: sua participação, nesta pesquisa, consistirá em responder uma entrevista semi-

estruturada. 

Benefícios: esta pesquisa produzirá conhecimento sobre as implicações do cuidado de uma 

criança com necessidades especiais de saúde para a família, sendo benefício direto para você.  

Riscos: diante do risco de desvelar sentimentos e percepções que possam gerar algum 

desconforto em virtude de falar de suas vivências, a pesquisadora fez contato com a equipe do 

serviço para possíveis encaminhamentos que sejam necessários.  

Sigilo: as informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Você não será identificado em nenhum momento, mesmo quando 

os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. Para tanto, será utilizada as 

letras “NF” (NF1, NF2, NF3...), correspondente a inicial das palavras Núcleo Familiar 

seguida de um número. 

Após este período, os dados serão destruídos. Serão observados os princípios éticos em todas 

as etapas da investigação. Fui igualmente informado que tenho assegurado o direito de: 

receber resposta a todas as perguntas que desejar fazer sobre o desenvolvimento da pesquisa; 

retirar meu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem sofrer 

nenhum tipo de represália; as informações fornecidas pelos participantes serão confidenciais e 

de conhecimento apenas do pesquisador responsável. O nome do participante não será 

divulgado e nem identificado em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, concordo em participar desta 

pesquisa 

  

Santa Maria ____,_______________________ de 20___.  

Nome do informante: ________________________________________________. 

Assinatura do informante: ____________________________________________. 

Nome da pesquisadora:______________________________________________. 

Assinatura da pesquisadora:__________________________________________. 



 

ANEXO E - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (TC) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM-MESTRADO 

 

PESQUISA: Implicações do cuidar de uma criança com necessidades especiais de saúde para 

a família. 

Pesquisador responsável: Enfª Profª Drª Eliane Tatsch Neves (55-9931-9988) 

Metsranda: Enfª Greice Machado Pieszak (55 9948-6579); laboratório de pesquisa do grupo 

PEFAS/UFSM (55) 3220-8938. 

Local da coleta de dados: Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário de Santa 

Maria  

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade dos 

pacientes cujos dados serão coletados por meio de uma entrevista, que objetiva: compreender 

as implicações do cuidado familial de crianças com necessidades especiais de saúde. 

Descrever como a família cuida da criança com necessidades especiais de saúde no contexto 

domiciliar; identificar a estrutura e as relações entre a família e a comunidade para o cuidado 

a estas crianças e analisar as implicações da demanda de cuidados contínuos no cotidiano da 

família. 

Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas para composição de 

banco de dados e execução desse projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de 

forma anônima e serão mantidas na sala 1336, no Departamento de Enfermagem, prédio 26 

do Centro de Ciências da Saúde, no período de cinco anos, sob a responsabilidade do 

Pesquisador responsável Enfª Profª Drª Eliane Tatsch Neves. Após este período, os dados 

serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFSM em ___/___/___, com o número do CAAE _____________. 

 

 

Santa Maria, _____ de _____________de 2011 

 

_______________________________________ 

Eliane Tatsch Neves  
RG: 1052691696/COREN: 68270 
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APENDICE 1 -  DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

  

Para a realização deste estudo, será descrita a metodologia utilizada que contemplou 

os seguintes tópicos: o tipo de estudo, o cenário, os sujeitos participantes, as estratégias 

utilizadas para a coleta dos dados, a análise e interpretação dos dados e os aspectos éticos 

desta pesquisa. Conforme apresentado a seguir.  

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva-exploratória, com abordagem qualitativa.  

A pesquisa descritiva se preocupa em descobrir e observar fenômenos, a qual procura 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, é realizada de forma livre, embora o investigador 

de campo deva estar sempre focalizado no que constitui seu objeto de estudo. Além disso, tem 

como objetivo descrever características de uma determinada população ou fenômeno (GIL, 

2010).  

Nos estudos descritivos, geralmente se busca descrever populações alvo que 

apresentem certos atributos de interesse (MEDRONHO, 2009). A pesquisa descritivo-

exploratória contempla as distintas circunstâncias e relações que incidem sobre a vida 

sociopolítica e econômica, além de aspectos relacionados ao comportamento humano 

(CERVO; BERVIAN, 1985).  O aspecto exploratório na investigação visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses 

pesquisáveis (NIETSCHE, 2007).  

Além disso, a abordagem qualitativa abarca o universo de significados e a 

intencionalidade dos atos e das crenças correspondendo a um espaço mais profundo das 

relações, como construções humanas significativas. Tal método não é uma simples 

decodificação de dados, constitui-se de uma interpretação do que é dito e do que é expresso 

pelos sujeitos (MINAYO, 2010).  

 

3.2 Cenário do estudo 

 A pesquisa teve como cenário de estudo o Ambulatório de Pediatria do Hospital 

Universitário de Santa Maria (HUSM). O HUSM está, localizado no município de Santa 

Maria, na região centro do Rio Grande do Sul (RS), caracterizando-se como um hospital de 

nível terciário e de referência em saúde para a região centro-oeste do estado. Tem sua atenção 

voltada para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência em saúde.  
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O ambulatório de pediatria Ala C, localiza-se no térreo do referido hospital, realiza o 

atendimento por meio de consultas previamente agendadas, com atuação em diversas 

especialidades como: ginecologia, obstetrícia, pediatria, fonoaudiologia, entre outras. O 

atendimento pediátrico conta com uma equipe multiprofissional de saúde, que contempla a 

equipe de enfermagem. 

A escolha desse cenário se deve ao fato de que as CRIANES realizam 

acompanhamento de saúde neste serviço, motivo pelo qual a presença dos familiares 

cuidadores é comum. Aproximação com o cenário do estudo se deu gradativamente, foi 

necessário um contato prévio com a equipe de saúde, permitindo assim, uma interação com os 

mesmos e principalmente com a equipe de enfermagem e secretárias do serviço.  

 

3.3 Sujeitos da pesquisa  

Optou-se pelos membros da família das CRIANES que acompanhavam a criança na 

consulta ambulatorial. A escolha por estes sujeitos deve-se ao fato destes já terem vivenciado 

o processo de cuidar no domicilio, podendo assim responder aos objetivos propostos pelo 

estudo. Além disto, pelo fato da criança estar internada no ambiente hospitalar, gera inúmeras 

implicações, como o cansaço e a crise gerada pela internação da criança e estes fatores 

poderiam ocasionar interferências na obtenção dos dados.  

Os critérios de inclusão para a participação no estudo foram: os familiares cuidadores 

de CRIANES que realizam acompanhamento no Ambulatório; aqueles que já vivenciaram o 

cuidado domiciliar; 

Para os critérios de exclusão atentou-se para: cuidadores de CRIANES que estiverem 

acompanhando a consulta e não pertencerem ao membro da família e familiares cuidadores 

com alguma limitação cognitiva (dificuldade de compreensão e expressão verbal); 

 

3.4 Coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. Para 

a coleta utilizou-se a triangulação de técnicas. Primeiramente a realização da coletados 

dados nos prontuários das CRIANES em seguida a entrevista semiestruturada com os 

membros das famílias das CRIANES, e por último, a construção do genograma e ecomapa 

com os mesmos (WRIGHT; LEAHEY, 2010). 
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De acordo com Minayo, 2010 a triangulação de técnicas consiste na utilização de 

diferentes técnicas de coleta de dados, pode ser considerada como um recurso fundamental 

para garantir maior fidedignidade e até mais universalidade ao conhecimento. A autora, 

recomenda que o uso da triangulação de técnicas deve ser utilizado para se referir a maior 

enriquecimento e aproximação dos objetos de estudo.  

A realização da análise documental dos prontuários das CRIANES (ANEXO B) 

transcorreu da seguinte forma: primeiramente foi acessado o prontuário da criança que possui 

consulta agendada no Ambulatório de Pediatria do HUSM, no dia anterior a consulta médica, 

com o objetivo de identificar as demandas de cuidados e caracterizá-las como CRIANES.  

Os prontuários das CRIANES em acompanhamento ambulatorial foram selecionados 

aleatoriamente, durante o período de coleta, pelas diferentes especialidades como: 

endocrinologista, neurologista, pneumologista, gastrologista, pediatria geral e neonatal, 

infectologista e as consultas de fonoaudiologia. Tomou-se a precaução de coletar os dados em 

diferentes dias da semana para que os dados obtidos não centrassem em apenas uma 

especialidade.  

Para ter acesso aos prontuários, foi consultado o caderno de agendamento de consulta 

fornecido pela secretaria do Ambulatório, nele continham a lista das CRIANES agendadas 

para cada especialidade. O prontuário era solicitado no dia anterior junto ao arquivo de 

prontuários do hospital e assim, procedeu-se ao preenchimento da primeira parte do 

instrumento referente a parte clinica das CRIANES.  

A realização desta primeira etapa da análise documental permitiu conhecer a história 

dessa criança, foram coletadas informações acerca do diagnóstico, intercorrências ao 

nascimento, internações hospitalares, demandas de cuidados entre outras.  (APÊNDICE A).  

Antes de iniciar a segunda parte da coleta de dados, verificou-se a necessidade de 

realizar um teste piloto, para adequação das perguntas do roteiro da entrevista 

semiestruturada. Tal entrevista não foi incluída como fonte primária da pesquisa. Após os 

ajustes necessários no roteiro, procedeu-se a segunda parte da coleta de dados.  

A entrevista semiestruturada (ANEXO C) foi realizada por meio do contato com os 

membros da família que estavam acompanhando a CRIANES na consulta ambulatorial. O 

familiares cuidadores foram convidados a participar da pesquisa e informados acerca dos 

aspectos éticos, e se caso desejassem, poderiam se retirar ou solicitar não responder e não 

participar da pesquisa em qualquer fase de execução da mesma.  

A entrevista foi previamente agendada, por meio de contato pessoal, definindo se 

aconteceria antes ou depois da consulta do filho. As entrevistas foram realizadas em uma sala 
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disponível no serviço o que garantiu um adequado espaço físico, conforto e privacidade dos 

sujeitos, assim as mesmas não tiveram interrupções e constrangimentos foram evitados. 

Realizou-se a gravação das entrevistas em um aparelho digital (MP3), com a 

autorização dos sujeitos, posteriormente, foi transcrita na íntegra, pela pesquisadora, de forma 

literal. A gravação na coleta de dados possibilita ao pesquisador adquirir maiores informações 

e o registro de todas as falas do comunicante, deixando-o livre para prestar toda a sua atenção 

aos entrevistados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Considera-se a entrevista semiestruturada, uma conversa que apresenta uma finalidade 

e as questões levantadas fazem parte do delineamento do objeto de estudo. A mesma deve 

ampliar e aprofundar a comunicação permitindo a relevância a respeito dos fatos e das 

relações do estudo do ponto de vista dos interlocutores (MINAYO, 2010).  

Além disso, a entrevista de cunho qualitativo é um instrumento que possibilita a fala 

ser revelada sob condições estruturais, de sistemas de valores, normas e, ao mesmo tempo, ter 

a magia de transmitir, por meio de um porta-voz, as representações grupais, em condições 

históricas, socioeconômicas e culturais específicas (MINAYO, 2010). 

O roteiro da entrevista se estende em uma lista de temas que desdobram os indicadores 

qualitativos de uma investigação, contendo todas as faces do objeto de investigação e visa, na 

sua forma de elaboração, a operacionalização da abordagem empírica do ponto de vista dos 

entrevistados (MINAYO, 2010).  

A entrevista semiestruturada correspondente à segunda parte do instrumento de 

pesquisa (APÊNDICE B), seguiu um roteiro, que contemplaram os objetivos proposto da 

pesquisa em que compuseram os dados referentes às famílias da CRIANES. O número de 

entrevista não deve ser pré-determinado, uma vez que, o dimensionamento da quantidade de 

entrevistas, nas pesquisas qualitativas, que determina o fechamento amostral, deve seguir os 

critérios de saturação teórica dos dados, definido como a suspensão de inclusão de novos 

participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma 

certa redundância ou repetição (FONTANELLA; RICAS, TURATTO, 2011) 

Assim, participaram da pesquisa 10 famílias de CRIANES, totalizando 17 familiares. 

Cabe ressaltar que algumas entrevistas foram coletivas contendo mais de um membro da 

família, e outras individuais, com apenas um membro da família que acompanhava a criança 

na consulta.  Em duas entrevistas participaram um único familiar cuidador, quatro entrevistas 

com a participação de dois membros da família e duas com a presença de três membros.   As 

entrevistas tiveram em média a duração entre 30 a 60 minutos.  

A seguir apresenta-se o quadro de caracterização dos sujeitos da pesquisa. 
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Identificação Membros da 

família 

 

Renda 

familiar 

Participantes 

da coleta 

História diagnóstica da CRIANES  

Núcleo Familiar 

01 

5 pessoas 700,00 02 membros  

(mãe e tia) 

Síndrome de Down 

Núcleo familiar 

02 

4 pessoas 400,00 02 membros  

(mãe e irmão) 

Epilepsia aos 5 anos 

 

Núcleo familiar 

03 

7 pessoas 500,00 02 membros  

(mãe e pai) 

 Epilepsia e hemiparalisia à direita  

Núcleo familiar 

04 

3 pessoas 750,00 02 membros 

(mãe e irmão) 

Paralisia cerebral/ grau III,  

Núcleo familiar 

05 

6 pessoas 1500,00 02 membros  

(Pai e irmã) 

Epilepsia 

Núcleo familiar 

06 

4 pessoas 1700.00 02 membros 

(mãe e irmão) 

Paralisia cerebral e hidrocefalia.  

Núcleo familiar 

07 

5 membros  700,00 03 membros 

(mãe, pai e 

irmã) 

Mal formação congênita; 

Núcleo familiar 

08 

3 pessoas 800,00 02 membros  Meningite bacteriana e Pneumonia dupla.   

Núcleo familiar 

09 

5 pessoas 1000,00 01 membro  

(mãe) 

Paralisia cerebral, epilepsia; 

Núcleo familiar 

10 

5 pessoas 500,00 01 membro  Intolerância a lactose, hiperatividade  

e epilepsia.  

 

No decorrer da entrevista semiestruturada, também foi construído o genograma e 

ecomapa da família da CRIANES com o auxílio dos familiares participantes do estudo.  

Esses dois instrumentos de coleta de dados possibilitam a visualização da estrutura familial e 

facilitam a avaliação da mesma.  

O genograma e ecomapa são caracterizados como “dois instrumentos que foram 

desenvolvidos como dispositivos de avaliação, planejamento e intervenção familiares” 

(WRIGHT; LEAHEY, 2009, p. 64). Além disso, a construção de ambos os instrumentos torna 

possível uma rápida visão da complexidade das relações familiares e são ricas fontes de 

informação sobre a família, possibilitando o planejamento de estratégias de cuidado da saúde 

centrado na família (PEREIRA et al., 2009). 

O genograma oferece ricos dados sobre a composição da família e os relacionamentos 

familiares ao longo do tempo e também incluem dados acerca da saúde, ocupação, religião, 

etnia e migrações (WRIGHT; LEAHEY, 2009). Este instrumento possibilita, também, 

observar de uma forma clara quais membros constituem a família, tenham eles vínculos 

consanguíneos ou não, as relações estabelecidas entre seus membros, é representada por meio 

de símbolos e códigos padronizados, em pelo menos três gerações (PEREIRA et al., 2009). 

Desta forma, fornece bases para a discussão e análise das interações familiares, 
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O ecomapa é um diagrama do grupo familiar. Ele representa os vínculos importantes 

entre a família e o mundo. A utilização do Ecomapa possibilita ao pesquisador visualizar as 

relações entre a família e a comunidade. Também, de avaliar as redes de apoio disponíveis e 

sua utilização pela família (WRIGHT; LEAHEY, 2009).  Representando ausência ou presença 

de recursos sociais, culturais e econômicos, de um determinado momento do ciclo vital da 

família. 

 

3.5 Análise e interpretação dos dados 

Para esta etapa metodológica utilizou-se a análise de conteúdo temática (MINAYO, 

2010). Cabe ressaltar que a compreensão e interpretação dos depoimentos nas pesquisas 

qualitativas não se constituem em uma única etapa, pois acontece no decorrer da coleta dos 

dados, quando o pesquisador interage com os sujeitos do estudo, na transcrição das entrevistas 

e, particularmente, nas leituras e organização das informações (MINAYO, 2010).  

Sendo assim, a análise de conteúdo temática desdobra-se em três etapas.  A primeira 

etapa é a pré-análise, determina a unidade de registro (palavras-chaves ou frase), a unidade de 

contexto, os recortes, a forma de categorização, a modalidade de codificação e os conceitos 

teóricos mais gerais que orientarão a análise.  

A segunda etapa consiste na exploração do material numa operação classificatória que 

visa alcançar o núcleo de compreensão do texto, procura encontrar categorias de expressões 

ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado. A 

categorização dos dados consiste num processo de redução do texto às palavras e expressões 

significativas. E na terceira e última etapa, refere-se ao tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação dos resultados brutos são submetidos a operação estatística simples 

(porcentagens) ou complexa (análise fatorial) que permite colocar em revelo as informações 

obtidas (MINAYO, 2010).  

Como se pode perceber a análise temática é bastante formal e mantém sua crença na 

significação da regularidade. Para Minayo (2010), a análise de conteúdo temática, diz respeito 

a uma técnica de pesquisa que permite tornar replicável e válidas as inferências sobre dados 

de um determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos.  

 

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa  
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Por se tratar de uma pesquisa que envolveu seres humanos, o projeto obedeceu às 

normas da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2003). Assim, 

foram observados os princípios bioéticos que a fundamentam em todo o processo de pesquisa, 

a saber: o da voluntariedade, o da autonomia, o da beneficência, o da não-maleficência e o da 

justiça, com vista a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 

científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

A dimensão legal se refere à proteção dos sujeitos quanto aos princípios de: liberdade 

em realizar a pesquisa de maneira voluntária, autorização em participar da pesquisa por um 

responsável legal, autonomia no termo de assentimento, a confidencialidade das informações 

da pesquisa, o sigilo do diagnóstico, o anonimato, justiça, equidade, comprometimento com a 

diminuição dos riscos e potencialização dos benefícios, resguardando a integridade física-

mental-social do participante de danos temporários e permanentes (BRASIL, 2003). 

Inicialmente, a proposta da pesquisa foi submetida à coordenadora da Unidade onde se 

realizou a coleta dos dados, solicitando sua autorização, após o aceite, foi encaminhado à 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) do HUSM para avaliação, com a aprovação 

do mesmo. Na sequência, o projeto de pesquisa será registrado no Gabinete de Projetos de 

Pesquisa (GAP) do Centro de Ciências da Saúde (CCS). Posteriormente, o Protocolo do 

Projeto de Pesquisa foi encaminhado para a análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

com Seres Humanos da UFSM, com a documentação solicitada, assinada pelo responsável 

legal da instituição e pelas pesquisadoras. 

Após a aprovação do CEP da UFSM sob o número de protocolo 23081.017122/2011-

49. E em seguida, iniciou-se a coleta de dados, na etapa de campo da pesquisa. 

Os sujeitos foram esclarecidos quanto aos objetivos e a produção dos dados da 

pesquisa. Para tanto, antes da realização da entrevista foi lido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) – (ANEXO D), conjuntamente, com os sujeitos, para que 

pudessem ter autonomia ao assinar o documento. O TCLE foi redigido, em duas vias, ficando 

uma via de posse dos sujeitos e outra com a pesquisadora. Foi assegurado aos sujeitos o 

caráter voluntário de participação e o anonimato, bem como a liberdade em se retirar do 

estudo a qualquer momento. 

Também, foi redigido o Termo de Confidencialidade (TC) (ANEXO E), o qual 

descreve o compromisso das pesquisadoras em comprometerem-se com a confidencialidade, 

segurança e privacidade dos dados. As informações coletadas compuseram um banco de 

dados, que será mantido na sala 1336, laboratório do Grupo de Pesquisa: “Cuidado à Saúde 

das Pessoas, Famílias e Sociedade”, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq), pertencente ao Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Centro de Ciências da Saúde (CCS), prédio 

26, no campus da UFSM, e ficará sob a guarda da pesquisadora responsável desse projeto Drª 

Eliane Tatsch Neves. Após o período de cinco anos, os dados serão destruídos.  

Ainda, foi preservado o sigilo da identidade dos sujeitos, identificando o familiar 

cuidador pela letra F de familiar seguido do número cardinal na ordem das entrevistas e NF 

referente a núcleo familiar, para identificar as famílias das CRIANES, utilizando também a 

ordem das entrevistas. Durante todas as etapas da pesquisa, mesmo com a divulgação dos seus 

resultados, sob qualquer forma.  

No que se referem, ao comprometimento com o máximo de benefícios e o mínimo de 

riscos, um dos benefícios que se espera obter com os resultados da pesquisa é de mobilizar um 

redirecionamento no cuidar em saúde e enfermagem tanto para as CRIANES quanto para sua 

família. Diante do risco de desvelar sentimentos e percepções que possam gerar algum 

desconforto em virtude de falar de suas vivências, foi realizado o contato com a enfermeira da 

equipe do setor, na intenção de estar previamente informada acerca da pesquisa, a fim de se 

comprometer em atender as demandas dos familiares cuidadores. Foram respeitadas as 

diversidades socioculturais e a garantia dos direitos das famílias das CRIANES.  


