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Programas de hospitalização conjunta:
integrando os pais em enfermarias pediatricas 1
Maria Aparecida Crepaldi
Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo
Este trabalho tcm como objetivo comparar resultados de pesquisas obtidos em duas Unidades Pediátrieas(A}
e (B)que mantinl13m programasmlle·partieipantes. reunindo um conjunto de dado~que mostra como familia·
respodempanicipardabospilaliuçllodescuslilbos excrccndoatividadesdceuidados e. ao mcsmo tempo,
recebendo atenção como cliemela. pois costumam sofrer também as conseqUências da situação de doença c
bospitalizaç!o. O trabalho inclui a descrição da assistência prestada cm ambas as enfermarias, caracterizando
o sistema de atendimento de cada uma delas. Além disso, dcscrevc como familiarcs avaliaram a assistência
recebida. A metodologia incluiu a observação participante de campo, observação ~istem:itica de sessões dc
grupo, entrevistas abertas e semi-estruturadas na Unidade A e observação direta das atividadt:s realizadas e
entrevistas junto aos familiares na Unidade Il Os resultados mo",ram diferenças encontradas no que as
equipes de saude denominam programa mãe_participantt:, além de apontar diferenças na avaliação dos pais
ern rtlação aos serviços de ambas as Unidades.
Põllmas·cbn: mãe-participante, intcraçil.o ~"<J.uipc-familia, hospitaJizaçil.o na inlãncia. psicologia pcdiátrica.
Roomi ng-in'lograms:integratingparentstopediatricwards

Abllrut
This paper airncd lhe eomparison of data oollccted in {WO pediatric units (A and 8), rc1atin: to partieipantmothcrs· programs. The 3 set ofresults show howparents may pal1icipatc in thcirchildren's rooming_in çare
activilics,atthesametirne.thattheyrccciveattcntionasclicnts,ducIOtheillnessandhospitalizationsituati_
oncollsequcnces. Thework includes thedescriptionoftheearegivenaswellasitscharacteristicsinboth
units. Desides, that it dcscribcshowfamily members evaluatcd thecarcgivcn. The methodologyincluded lhe
licldparticipantobservation,thesystematicobservationofgroupscssions,openandsemi-structuredintcrvicws in UnitA and also the direct obscrvation ofacti~itics and family members' imcr.. icws in Unit B. The
results showcddifferencesintlle rooming-inprogramsandinthecvaluationmadcbytheparcnts
l!,workparenlsinhospilllls,familyandslllfTinteraction;childhostalization, Pediatricpsycholngy

Os primeiros trJbalhos que tratam da partid-

I ivrc da família às enfennarias, submetendo-a,

pação dos pais no atendimento da criança hospitali-

pol1anto, a uma situaçil.o de isolamento social que se

zada questionam o processo de hospitalização da

mostrou prejudicial ao seu desenvolvimento psicos-

criança, uma vez que esta era intemada scm o acesso

social (Kcnny, 1975; MaeCarthy, 1981; Zannon,
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1981; Zcltcrstrôm, 1984; Santos, 1984; Miles e
Malhes, 1991). Estes autores inspiraram-se nos eslUdos de Bowlbye Spitz sobre a separação mãe-criança
e, considerando inadequado o afastamento dos pais,
sugerem fonnas de integrá-los à assistência.
Os pais podem ser vistos como um problema
na enfennaria porque questionam, expressam seus
sentimentos e sua presença é vista, muitas vezes,

como um adicional dostaff absolutamente desnecessário. Os que se contrapõem à presença deles alegam,
também, que as crianças se componam melhor
quando os pais não estão. Muitas vezes as crianças se

mostramapálicasctristesnaausénciadospaiseestas
reaçõcs podem estar sendo consideradas feações
saudaveis (Hardgrove e Dawson, 1972).
Muitos são os imegrantes da equipe hospitalar
que apresentam uma série de razôcs para a não incorporação dos pais. Autores que propõcm programas
de internação conjunta têm procurado rebater alegações de que os pais interferem na dieta da criança,
aumentam o riseo de infecção, tomam a relação com
a criança mais difícil (uma vez que esta protesta
frente às intervençõcs hospitalares),são fonte de
desordem, rebeldia e roubos na enfermaria, são
agressivos e entram em atrito com os membros da
equipe, além de contribuírem para o aumento do
número de pessoas dificultandootrabalho (Andrade
e Silva, Aguiar, Souza e Almeida, 1982; Ayer, 1978;
Grunberg, Silva, Sitkewich, Esquivei e FariaS, 1981;
Lisboa, 1973; MacCarthy, 1981).
É muito freqUente a alegação de que as
enfermarias nlio dispõem de espaço tisico e condiçõcs materiais para atender os pais adequadamente
(Ayer, 1978).
EnCOlllram-se também na literatura, inúmeros
estudos que enumeram e discutem as vantagens de se
permitir a permanência dos pais nas enfermarias.
Estasvantagensincluemaspectosrelativosàcriança,
à equipe e aos próprios pais. Em relação à criança
pode-se destacar que a presença dos pais evita
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reaçõcsemocionaiscausadaspelaseparaçãocriançafamilia; faz a mediação entre equipe e criança;
aCeleraaalta,umavelqueaconvaleseençaémais
rápida; reduz a infecção cruzada, porque diminui
o número de pessoas que manipulam a criança;
diminui a incidência de problemas de pele porque os
banhos e trocas de roupas são mais freqUentes; as
crianças ficam mais calmas, choram menos e
dormem melhor. Por outro lado, fornece aos pais a
possibilidade de continuarem a exercer seu papel de
cuidardofilho,oqueajudanocontroledaansiedade;
os pais podem estar sempre bem informados sobre
o que se passa com a criança c tem a oportunidade
de aprender cuidados específicos; podem, ainda,
ajudar na observação constante do estado do filho. A
equipe, por sua vez, é beneficiada porque pode
observara interaçilopais-criança, oquelhe fornece
dados para aprimorar os cuidados, e pode estar mais
disponível para atender às crianças sem acompanhantes (Andrade e Silva e cols., 1982; Clear)' e
cols.,1986; Grunberge cols., 1981; lssner, 1972;
James e Wheeler. 1969; Lisboa, 1973; MacCarthy,
1981; Nascimento. 1985; Nolan, 1981; Osório,
Ferrari. Alonsoe Cardozo, 1978; Ranna, 1987; Ryan,
1984; Sehyff, 1979; Zannon, 1990, 1994a).
A partir destes estudos o interesse pela
prescnça da família no hospital tornou-se evidente e
temos hoje, no Brasil,inúmerostrabalhospráticose
de pesquisa que descrevem a adoção de medidas que
indicam uma preocupação com a globaliwção da
assistcncia pediátrica, tais como: implantação de
alojamentos conjuntos nas maternidades (MaldolIado,1986), instalação de programas mãe-acompanhantes ou mãe-participantes (Lisboa, 1973;
Andrade e Sil\'a e cols., 1982;lacob,ecols., 1989),
ênfase em programas de estimulação do desenvolvimentoneuropsicomotor(Crepaldi,1985)2,aconstituiçãodeequipesmultiprofissionaiseaadoçãode
assistência psicológica às crianças e seus familiares
(Zannon. 1981; Crepaldi, 1999), a introdução de

2. Crepaldi. M. A. (1985). Atendimento psicológico em enfermaria de Pediatria, Trabalho apresentado no II Encontro
Nacionat de PsicotogiaHospitalar,SaoPauto.

programas psicopedagógicos e de recreação c treinamento de pessoal enfocando aspectos psicossociais
do atendimento (Zannon, 1981)
Constata-se, porém, que boa pane dos programas que se destinam a incluir familiares limitam-sc a
tê-los presentes no hospital, como espectadores e,
muitas vezes, executando atividadcs nos cuidados da
criança, para as quais nem sempre foram treinados,
sem que se lhes ofereça uma programação quc inclua
a panicipaç1i.o efetiva dos mesmos. Muitas vezes a
presença do familiar é vista, erroneamente, como
uma forma de aliviar a sobrecarga de lrabalho do
corpo de enfenl13gem
Há trabalhos dc pesquisa, no entanto, que
mostram experiências com equipes de saúde que
possuem uma concepção diversa daquela anteriormente citada, à medida em que se preocupam em
estudar a inserção dos pais no hospital investigando
como e~tes avaliam a assistência e o que sugerem
para os serviços (Carduso, 1991; Drazin e Orazin,
1992: Crepaldi, 1999)
Há, também, uma preocupação dos pesquisadores em investigar como a família vê sua inserção
no contexto hospitalar e como avalia o atendimento
(Bnmnquel e Koren, 1991; Camcron; Snowdon e
Orr, 1992; Crepaldi, 1999; Diehl, Moffitt e Wade,
1991; Knafl, Breiunayer, Gallo e ZoelJer, 1992;
Miles e Mathes, 1991).
O presente trabalho reúne dados obtidos em
um conjunto de pesquisas rcalizadas em duas
enfennarias pcdiátricas (A e B) e tem por objetivo
comparar os resultados com vistas a demonstrar a
possibilidade de avaliar serviços de assistencia à
saúde da criança, por meio de observação direta e da
Málise de relatos verbais. O trabalho visa, também,
compreender as práticas de atendimento e sua
eficácia.
Na Enfermaria A havia um programa chamado
de mãe-panicipante, considerado eficaz, que se
propunha a incentivar os pais a permanecerem ao
lado do filho, receM-los e integra-los à assistência,
3. Este trabalho foi publicado na inlcgraem Crepaldi (1999).

enquanto que na segunda(B) não havia um programa
para receber e integrar os familiares aos serviços que
fosse uma proposta conjunta de toda a cquipe. Havia,
sim, o interesse e empenho de alguns segmentos da
equipe para prestar-lhes um bom atendimento,
mantendo c incentivando a permanência deles.
Tratar-se-á em primeiro lugar de uma pesquisa3 realizada na Unidade Pediátrica A.
A Unidade Pediátrica A era uma enfcrmaria
de patologia geral, possuía dezesseis leitos, atendia
criançasdeOa 14 anos e tinha por função primordial
a internação de crianças cujas patologias necessilavam de elucidação di agnóstica. As patologias
variavam de anemias mais simples a doenças
crônicas graves, como doenças renais e hepáticas, e
o período dc internação era variado chegando a
90 dias em alguns cas.os
A enfermaria A pertencia a um grande hospital
infantil e estava funcionando em condições muito
improvisadas na ocasião da pesquisa, pois o prédio
principal deste hospital encontrava-se em reforma.
Possuía uma sala de refeição que também servia de
sala de recreação e sala de grupos, além de duas salas
grandes que serviam de enfennarias e uma sala de
reuniões. Os acompanhantes podiam permanecer
24 hords e donniam em cadeiras reclináveis. A
equipe multiprofissional era composta por médicos
assistcntcs, residentes e alunos de medicina, corpo de
enfermagem (enfenneiras, técnicas em enfcnnagem
e atendentes), assistente social, psicóloga, terapeuta
ocupacional, recreacionista, nutricionista e educadora de saúde pública, além de estagiários das
diferentes áreas.
Os objetivos da pesquisa na enfermaria A
foram: caracterizar o atendimento, incluindo o
trabalho realizado junto aos familiares das crianças
internadas; investigar como os acompanhantes
avaliavam a assistência e como os profissionais viam
a panicipação da família. Foram pesquisadas 38
famí lias, perfazendo um tOlal de 50 pessoas. Dcntre
elas 29 famílias mantiveram um acompanhante 24

horas na Enfennaria. A maioria dos acompanhantes
era composta por mi'ics, mas participaram da
pesquisa outros familiares como pais, tias e avós das
crianças internadas. No momento da alta.. 16 acompanhantes foram entrevistados. A coleta de dados
incluiu uma combinação de técnicas: observação
participante de campo, observação direta desessõe~
de grupo de pais, e entrevistas abenas e semi-estrutuTadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja
análise de dados foi elaborada a panir de técnicas de
analise de conteúdo
Os resultados aqui abordados incluirão:
descrição de organização da assistência aos familiares, e a avaliação dos familiares sobre três aspectos
distintos, quais sejam; a veiculação da infonnação, as
aprendizagens e o atendimento recebido.

AUNIDADE PEOIÁTRII:A A

Aorganização da assislência na unidadeA
Nesta enfennaria o programa mãe-participante incluía atividades de rotina realizadas pela equipe,
que levavam em conta a presença de familiares tais
como: procedimentos de rot ina hospitalar, reunião
de equipe, atividades de ensino de residentes e
estagiários. Outras atividadcs fo ram concebidas
especialmente para incrementar o atendimento dos
fami liares, tais como: a recepção dos familiares e as
atividades de grupo.

RecepçãD
Quando a criança chegava na Unidade, acompanhada do familiar, que geralmente era a mãe e
eventualmente o pai, ou mais raramente ambos os
pais, era recebida pela enfermagem, que se encarregava de fornecer-lhe os primeiros cuidados. O familiar podia acompanhar as atividades se desejasse e
era informado sobre a possibilidade de trazer roupas
e objetos de uso pessoal da criança, tais como e~eova
de dentes, pente e brinquedos simples. Investigavam~e os háhitos da criança, horário de donnir, uso de

chupeta ou outro objeto qualquer de estimação. Mostrava-sc à família e às crianças maiores o leito onde
iriam ficar.
A enfenneira fazia uma entrevista inicial de
orientação, entregando ao familiar um folheto explicativo sobre as alÍvidades realizadas na enfennnria.
Lia o folheto com elas, explicando-lhes cada um dos
itens, orientando-os sobre a possibilidade de acompanharem a criança as vinte e quatro horas do dia e,
também, sobre o papel do acompanhante. O familiar
podia cuidar de sua criança, dar-lhe banho, trocá-Ia e
alimentá-Ia. Orientava-se sobn: cuid~dos de higiene
para lidar com a criança, bem como rotinas, nonnas e
horários da Unidade. O familiar eram também informado sobre a realização do trabalho b'fUpal destinado
aos pais e a importância de sua participação nesta
atividadc, e as condições que lhe seriam oferecidas
no hospital, tais como: vale-refeição, banho. uso do
telefone e condições para donnir.
Os acompanhantes eram aconselhados a
manter sempre a mesma pessoa junto da criança,
alguém com quem a criança tivesse afinidade. Por
outro lado, não era proibido o revezamento com
outros membros da familia, uma vez que uma longa
permanência tornava-se ardua para um único
familiar. A presença do acompanhante nlio era
obrigatória. mas costumava-se alertar a fam í1 ia sobre
a importância, para a criança, da eompanhia de
alguém que lhe fosse fami liar.
Terminada a entrevista, a criança e seus familiares eram levados para conhe<:er as dependências
da Unidade. A enfenneira informava-os sobre as
próximas etapas da recepção, como a anamnese, aser
realizada por um estudante de medicina, sendo as
demais entrevistas realizadas pela nutricionista e
assistente sociaL
Na entrevista de anamnese. o estudante de
medicina coletava informações sobre a história
da criança e da doença, surgimento dos sintomas,
exames, tratamen tos e internações anteriores. A
nutricionista investigava os habitos alimentares
da criança, informando aos pais as rotinas e horários de alimentação, bem como sobre as possibilidades de atender às reivindicaçõcs ligadas à
nutrição da criança. A assistente social entrevistava

os pais, investigando a situação s6cio-econômica da
família, condições e local dc moradia, emprego e
recursos para locomoverem-se até o hospital. Ex plicava-lhes sobre a finalidade da cnfennaria, alertando-os sobre a realização sucessiva dc exames
e outros procedimentos. Comunica,'a-Ihes que o
trabalho era feito em equipe e informava qual o
si~,'nificado deste conceito. Orientava-os sobre como
reb'lllarüar a documentação da criança, e repetia
infonnações quando necessário.
As entrevistas n1l0 aconteciam necessariamente no mesmo dia e não obedeciam a uma ordem
rígida
Para facilitar a comunicação, criou-se um
sistema de identificação através de placa~ que elam
colocadas nos leitos das crianças. Estas placas
traziam o numero do leito, nome da criança, nome
do acompanhante, nome do médico residente e
do interno. Isso facilitava a identificação de quem
estava cuidando da criança.
Ao chegar à Unidade, quase scmpre o acompanhante estava cansado, visto que vinha do Serviço de
Emergência. Assim parecia não conseguir assimilar
todas as informaçOes durante o processo de recepção.
Além do cansaço chegava ansioso cm decorrência do
fato de não sabcrexatamente o que podcria acontecer
á sua criança, da apreensliopor estar SÓ, vindo muitas
vezes de lugares distantes. Em alguns casos o acompanhante surpreendia-se. pois não eSpt:rava que o
filho fosse internado. Era comum, também. que os
recursos financeiros se tomassem precários, além da
perda do emprego e a preocupação com os demais
filhos que haviam pennaneeido cm casa, aos euidados de parentes e amigos, ou mesmo sozinhos.
Atenta a estes fatores, a equipe mantinha-se
disposta a infonnar a família e a atender às necessidades do famil iar, no cotidiano do hospilal, incentivando-o a falar sobre suas prcocupações e dúvidas

Aparticipação do lamiliar emprocedimenlosde rotina
Atividades de rotina são aquelas desenvolvidas durante a internação, pela equipe médica e de

cnfennagem, tais como: cuidados gerais, punções,
medicação, curativos, coleta de material, exames e
inalações. dentre outras. Durante a realização destes
procedimentos, o corpo de enfennagem infonnava
aoacompanhantesobreoqueestavasendoefetuado.
O acompanhante podia, se desejasse, rcspon·
sabilizar-se pelos cuidados diários. como banho,
troca de roupa, alimentação, e ainda por cuidados
hospitalares mais simples como a inalação. Podia
também estar presente durante a realização de procedimentos invasivos, como as puoçõcs. O famíliarnão
era obrigado a presenciar ou participar dos procedimentos. mas poderia faze-lo voluntariamcnte. Havia
mães que ajudavam, efetivamente, na realização de
curativos,naobservaçãodogotejar dosoroemediam
a temperatura com a supeIVisllo direla da enfennagem. Isso ocorria, porém, em casos de internações
longils, em que o familiar estava há mais tempo no
hospital e mostrava-se disponível.
A equipe de enfermagem estava sempre muito
próxima ao familiar para informar. orientar e supervisionar. Neste contato diário e constante, destacava-se
a figura da atendente de enfermagem, cuja função era
similar àqucla desempenhada em cuidados diários
pela mãe. A atcndenle oferecia auxilio, ainda que a
mãe optasse por cuidar ela própria da criança.
Colocando-se tão próxima, a enfennagem era
freqüentemente solicitada a responder aos questionamentos e dúvidas da mãc, infonnando-Ihe quando
lhe competia. ou encaminhando-a adequadamente.
Ocorriam situações cm que a mãe não se aproximava
do profissional mais indicado, por receio ou constrangimento. Nessas ocasiões, a enfennagem oferecia-se para acompan há-la,

Reunião de equipe
A reunião dc equipe destinava-se li discussão
de casos de crianças internadas e incluia uma preocupação com a presença de famil i are~ no hospital e a
integração dos mesmos nas atividades. Rea lizava-se
diariamente, noperiododamanhll. Participavarndela
os médicos assistentes e residentes, a enferrm:ira
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chefe, assistente social, nutricionista, psicóloga,

graduação. Este programa incluía a recepção de cada

terapeutaocupacional e educadora de saúde pública.
Nas reuniões eram analisadas e orientadas Iodas as

tunna que iniciava o estágio, aulas e reuniõcsdiárias

condutasmédicaseosdcmaisprocedimentosnecess,irios. Decidia-se, por exemplo, desde a realiwção
de exames, até a comunicação de um diagnóstico de

patologiagraveàfamília,eafonnamaisadequadade
fazê-lo. Discutia-se a necessidade e a importância de

para o estudo e discussão de casos clínicos.
A recepçllo de novas turmas era reita pelos
membros da equipe que lhes apresentavam a
Unidade, inrormando-os sobre as atividades que
iriam exercer, rotinas e horários da enfermaria. Os

explicaràcriançaoqueirialheacontecerporocasillo

estudantes recebiam um rolheto explicati\'o, que

de uma cirurgia, ou exame mais agressivo. Procura·
\'a-se considerar os entraves sociais ou psico16gicos
que porventura estivessem penurbando a criança e a
família.

continha a maioria das inronnaçõcs. Eram esclareci-

A reunHlo de equipe não era o único momento
em que os profissionais trocavam informações e
experiencias. Esta conduta acontecia, Iambém, de

sobre o estado de saúde de suas crianças. A equipe

forma espontânea entre os profissionais, em
enco ntros ocasionais nos corredores e demais
dependências da enfermaria.

dos sobre a presença dos familiares na enrermaria e
sobre a imponância do atendimento às suas solicitaçõcs, principalmente no que se referia ii informação
colocava-se ã disposição para intervir nassituaçõcs
em que os estudantes encomrassem dificuldades.
Durante o período de permanência dos estudantes, além de inrunnaçôes clínicas específicas,
ministradas pelo corpo médico, a equipe de apoio
ensinava-lhes como proceder no relacionamento
com a ramília, através de exemplos concretos do

Alta

cotidiano hospitalar. Estasinstruçõcseram rreqtlen-

Por ocasião da alta, o familiar era orientado
pela enfermeira sobre medicação, retornos c cuidados em geral. A nutricionista inrormava quanto li
prescrição de dietas espedficas, ou a dieta geral mais
adcquadapara acriança, considerando-se sua raixa
eláriae os recursos alimentares de que a ramma
dispunha.
Outros profissionais podiam atuartambém por
ocasiao da alta. O médico, em razão de uma orientação específica; a terapeuta ocupacional, para os
casos em que prescrevia estimulação dodesenvolvimento neuropsicomotor. Havia casos em que a
equipereunia-sc com os familiares para orientar a
alia.

tesnas reuniõcsdiarias e durante a atuaçãodestes
profissionais.
Ensinava-se aos residentes e internos como
deviam ser tratados os pais, e como transmitir-lhes
infonnaçÕCs.lnfonnava-se sobre o grupo de pais, sua
importância para o bem-estar da ramma e para a
atuação da equipe. Enratizava-se a imponâneia de
livrarem-se do jargão médico e utilizarem-se de
linguagem que os pais pudessem entender

Os grupos de pais edeacompaflhantes
As principais estratégias criadas especialmente
para atender as famílias constituíam se de grupos.

At;v;dadesdeensiflO
Sendo uma unidade de hospitaJ escoladesen-

Estas atividades grupaiseram denominadas de grupo

de pais e grupo de acompanhantes, eram realizadas
nos moldes de grupos operativos (Zimerman e Osó-

volvia também um programa de ensino de pós-gra-

rioJ 997) c tinham como objetivo realizar uma tarda

duação para médicos residentes e estagiários de

especifica.

li'
o grupo de paà
Esta atividade tinha por objetivo reunir os
familiares e a equipe para conversarem sobre temas
relativos ã criança e tinha a finalidade de proporcionar aos pais a oportunidade de falar sobre suas
eoncepçõcs e dúvidas acerca da doença, bem como

pudesse ser realizada também por outro profissional
da equipe. A aruação principal do coordenador,
então, incluia o convite aos familiares para participarem da scssão e a elaboraçiio da ata. Cada sessão
era dividida em três momentos: início, desenvolvimento e encerramento.

sobre suas dificuldades no relacionamento com a
equipe. Por outro lado, visava possibilitar à equipe
conhecer as necessidades dos pais e estabelecer

o grupo de acompanhantes
A

idéia do assim denominado f!.rupo de acom-

novas fomlas de atuação para a melhoria da assis-

panhanl«.)· foi introduzida a partir da nccessidade de

tência, além de incrementar a integração entre os

se ter um momento em que os familiares que perma-

vários profissionais.
Solicitava-se aos familiares que procurassem

necessem com seus filhos na enfermaria, pudessem

obter as infomlaçÕCS que desejassem a respeito de

discutir sua experiência de acompanhantes.
O gmpo de acompanhantes concretizava a

suas crianças. A equipe colocava-se ã disposição

intenção da equipe de oferecer aos familiares uma

para infonnar os pais sobre qualquer assunto relativo

assistência diferenciada dentro da organização

à criança, incentivando-os a manifestarem-se não
apenas sobre a doença e a hospitalização da criança,

hospitalar. Tratava-se de um espaço onde o foco de
atenção voltava-se para o acompanhante enquanto

mas sobre outros aspectos, tais como o comporta-

pessoa, que podia traler tanto dificuldades decor-

mento e a alimentação da criança, dúvidas quanto à

rcntes da sua permanência no hospital, quanto

documentação, hábitos de higiene e prevenção de

qucstões anteriores e relacionadas à sua vida.

doenças.
As sessões do grupo de pais eram semanais, a

experiências, presumindo que este procedimento

participação dos pais não era obrigatória, e o gmpo

viria a beneficiar a própria criança, independente-

estava aberto aos familiares, acompanhantes ou não.

mentc do periodo de hospitalização e da situação de

A presença de crianças não era permitida. Os partici-

uocnça.
Constituíam este grupo os pais ou familiares

pantes da equipe eram os médicos, assistentes e
residentes, e de pelo menos um técnico de cada área,

A equipe incentivava o familiar a relatar suas

que permaneciam vinte e quatro horas por dia na

incluindo estagiários. O número de elementos do

enfermaria, e a equipe interdisciplinar, cxcetuando-se

grupo variava a cada semana, dependendo dos

o médico. Este profissional foi propositadamente

familiares e memhros da equipe que estivessem
disponíveis. Havia ocasiões em que estavam presentes três médicos, cm outras, apenas um. O mesmo
OCOlTÍ3 com o pe~~oal da nutrição e de enfennagem.
Assim o número médio de participantes, cm seis

afastado dcsta atividade, pois, segundo a equipe,
observou-se qoe "ao inclui-lo a tematica centrolinos aspectos pertinentes à doença'"

Z(l)'a-~'e sempre

(Jacob c cols., 1989, p. 167). Conforme opinião da
equipe, sendo a doença o assunto mais emergentc, a

sessõcs consecutivas, foi igual a quinze. O número

presença do médico catalisaria as preocupações

médio de familiares fui igual a sete.
A coordenação do grupo era alternada entre
os membros da cquipe. O coordenador iniciava a
sessão, explicando os objetivos e o funcionamento
do grupo, além de encerrá-la, embora a tarefa

acerca da mesma, e a proposta do grUJXl de acompanhantes estaria comprometida.
o procedimento geral e o funcionamento do
gruJXl de acompanhantes seguia os mesmos moldes

,.
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do grupo de pais, O número médio de participantes,

cm seis sessões consecutivas. foi igual a dez, e o
numero médio de familiares igual a seis. A tematica
mais freqUente neste grupo refena-se à família, mas,
ainda assim, o binómio saúdcJdoença aparC1;ia em

segundo lugar, seguido das preocupações com a
criança de forrnageral (Crepaldi, 1989).
Os resultados apresentados a seguirtrntam da
avaliaçãodosfamiliaressobreosseguintesaspectos:a
vciculaçãodainformação,asaprendizagensdospaise
a avaliação do hospital, da equipe edo3tendimento.

Aveiculação da informação
Em sua maioria os familiares entrevistados
(96%, N"' 16) consideravam-sesatisfeitos,julgando-se
bem informados sobre a doença da criança. mesmo
que não soubessem denominá-la. ou fom«er explicaçõescorrespondentes àscategoriasdojargão médico
Os pais apontaram inumeras razões para sua
satisfação com o método pe lo qual a informação lhes
fora transmitida: a recepti\'idade encontrada ao
procurarorientaç;lojuntoàequipeeo~usentimento

de que esta acolhida fora confonadora,oquedescreveram por chamaagellle: a oponunidade e liberdade
que encontraram ao solicitar as informaçõcs; e a
imponãncia da inclusão da figura do pai da criança
no atendimento,
Como a maioria dos sujeitos entrevistados
(87,50010, N=16) havia passado pela experiência de
internaçõcs anteriores do filho, era comum que
comparassem a informaçllo recebida nesta Unidade
com o que ocorrera nos demais hospitais, como
mostra o rc!ato de uma mãe reproduzido a seguir.

( ..) coisa que em outro lugar cê nào tem
essa mordomia, cê mi chegando conl'Crsondo como médico, o médico vai andando
e 'vce tem sempre que lá correndo arrás,
ci! nunca sllbe o que lá se passando. e aqui
nào. Cê rá sabendo o que lá se passando.
sempre. sempre.

A mlle descreveu como mordomia o direito de
ser bem atendida, retratando com exatidão o que
acontece freqUentemente em serviços públicos de
saúde. quando os profissionais nllo têm tempo e
disponibilidade para atcnder e o médico "ai andando
e vacê .. . correndo arrás, conforme o relato.
Os familiares aprovaram o [ato de a equipen1lo
lhes esconder a verdade sobre o estado e doença da
cnança,mesmoqueadoençafossegraveeoprognósticoinsatisfatório.
Estes resultados apontam para uma pen;pectiva
diversa daquela encontrada no trabalho realizado
com famíl ias de crianças c adultos portadores de
cardiopatias congênitas (Gianotti-Hallage, 1988).
Naquela pesquisa Gianotti-Hal1age estudou três
grupos de famílias: G I - famílias que tinham conhecimcnto da cardiopatia do filho apenas através do
diagnóstico do médico. pois n1l0 percebiam alterações tisicas causadas pela moléstia; G2-[amilias
cujos Iílhos apresentavam sinais e sintomas da
doença e tinham impedimentos tisicos, advindos da
cardiopatia;GJ-familiasdecriançascujossimomas
e sinais haviam desapareçjdo, o que ocorrera, na
maioria dos casos, através de uma intervenç1l0
cirúrgica.
Estudando o relac ionamento das familias com
o médico, Gianolli-Ibllage mostrou que 57%
(N" 51) das mães entrevis tadas queixaram-se do
cardiologista. As famílias dos pacientes nilocurados,
isto é, pertencentes aos grupos G I c G2, eram mais
insatisfeitas com as informações do médico do que as
famílias do GJ. Portanto. as m1les menos satisfeitas
emm aquelas que, dc alguma forma. precisavam
dcfrontar-se com li informação verdadeira sobre a
doença dos filhos. O estudo concluiu que as ramilias
insatisfeitas atribuíam ao médico as razões de suas
preocupações com a doença. As mães tendiam an1lo
procurar o médico para informa rem-se e atribuíam
estadificuldadeaocaráterimpcssoaldosprofissionaisque assistiam as cnanças.
Na Unidade A, como no eSlUdo de GianottiHallagc, (1988),as famílias também atribuiam
aos profissionais suas insatisfações. No entanto, a
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equipe, atenta para questões, tinha como estratégia
auxiliar os pais a lidar com estes sentimentos, possibilitando-lhes mudanças de atitude em relação à
equipe, facilitando a interação entre equipe e família.
Outro fator relevante para a mudança de atitude dos
pais está relacionado ao tempo de pennanência no
hospital. pois ne5ta enfermaria as internações eram
longas. Maior tempo de permanência propicia à
equipe mais oponunidades para tratar destes conteúdos com as familias. Assim, os sujeitos avaliaram a
equipe médica como competente e interessada em
transmitir as infonnações sobre a criança, mesmo em
casos mais graves, com pequena ou nenhuma perspectiva de cura.

que também fazia com que se sentissem valorizados,
comparando-se ao médico.
Aprendi ate ser médica (rindo), que
eu chego em casa vou exominar ela prá ver
se tá com líquido no pulmtio, até is.m/ (mãe
examina o tórux da aiatlra, fuz exatamente coma o médico). Eu alé me sinta um
pouco médica, ~'iu! (falando com acriança
que estava no colo). Eu sei que axara cheganda em caso eu vou saber cuidar dela,
vou saber wr quundo ela Iú bem e quando
não tá. (mãe de uma crionça de quotro
anos. com kilotórux (água no pulmão]. 3
mese.f de internação)

Aprendizagens

Cuidados com outros filhos
Os pais consideraram significativo o período

Além da infonnação sobre a doença, os familiares rdataram que aprenderam no hospital procedi-

de hospitalizaç:lo, como forma de aquisição de
conhecimentos que, por sua vcz., poderiam ser aplicados a outros filhos. Comparavam o hospital a uma

mentos imponantes tais como: a organização mais
adequada da rotina da criança; o horário de alimentação; cuidados de higiene e limpeza; atenção com a
saúde da família em geral, beneficiando outros
filhos; além de atitudes de precaução com a doença
da criança. As mks relataram ainda terem aprendido
fonnas que consideravam mais adequadas para lidar
com os filhos, ao observarem o trabalho dos profissionais dirigido às crianças.

Cuidados com a crial/ça doellte
Os pais descrcvcram como tomaram-se aptos
a lidar com a (;fiança, e como semiram-se valorizados

e~col!l e relataram que modifícaram a fonna de tratar
suas crianças observando a 3tuação da equipe.

é como uma escola para mim. porque as
coisas que eu não subiu eu aprendi. Como
cuidar dos meusfilhos melhor... destacar o
que é bom prá eles e o que niio é. entoo foi
bom (mãe de crlanço de .fel!; anos, com síndrome nefrótica, três semo/UlS de internação).

Cllidudfls' consigo mesma
Os pais referiram também que foram levados
a distinguir doenças que apresentavam sintomas
semelhantes. Consideravam-se mais tranqUilos para

por auxiliarem no controle da doença, comparando
esta atividade àquela exercida pelo médico, o que
para eles era gratificante. Descreveram situações que
indicavam que podiam discriminar entre sintomas, e

enfrentar a doença, auxiliados pela possibilidade
de fazerem perguntas a respeito de detalhes sobre
doenças, em geral.

decidir como ministrar a medicação para controlar a
doença. Relataram ser capazes de executar procedimentos simples, Uli Ii7..ados para examinar a criança, o

Porque eles deixam a gente tda ii
vontade, bem à vontade melimo. a punIa de
você ficar especulando delalhes mesmo e
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saber o que e~·tá acontecendo com o leu
filho. (mãe de criança de nove anos, com
Co{azar', dois meses de internação)
Os pais relataram terusufmído, para si mesmos, da experiência de pennanecerem no hospital,
convivendo com a equipe c demais familiares,
sentindo-se mais capacitados socialmente, além de
enfrentarem com mais tranqüilidade a cidade grande,
quando vindos do interior.
... E aprende a COnl'iver no meio dos
Oulro.~. Igual eu. cheguei Ião boba. do interior... Eu nào sabia dar um pU~'!iO práfora
do hospital. hoje onde eles mandar eu ir eu
sei ir. (màe de uma criança de quatro anos,
com kilolúrax [água no pulmão). 3 me.~es
dein/emaçào)

Avaliação da atendimento
A maioria dos entrevistados no momento da
alta(97%N"'16)avalioupositivamenteoalendimento à criança c à família, e a possibilidade de permanéncia com os filhos no hospital.

o atendimento da equipe
Mesmo que o problema da criança não tivesse
alcançado solução definitiva, o familiar avaliou
positivamente o trabalho da equipe. Os familiares
elogiaram a forma como as crianças foram tratadas e
a eompeténcia dos profissionais. Re<:onheceramque
a equipe preocupava-se cm observar c auxiliar a
família na resolução de seus problemas afetivos,
comportamentais c sociais, como a falta de emprego,
Illoradia e transporte para vir aohospilal.
.. o pai da Clarinho linha chegado, fava
morar, e a a~sisfente sacia/já se preocupou em arranjar um emprego práde, um

~'em

serviço, aí eu acho que o hospital já se
preocupam pouco com a vida lá fora ...
(màe de criança de nove meses, com
doença de figado. um mês de internação).

Comparando com oulros IIO!J.pitais
Os familiaresutilizamm experiéndas diversas
de hospitalir.ação, comparando-as com o atendimmto recebido na !;nidadc. Consideraram interessante o
trabalho realizado junto aos familiares, principaJmente os atendimentos grupais. Relataram que em
outros hospitais nllo cpermitido à mãe acompanhar c
apontaram os efeitos desta ausência para a criança
Eu achei bom. porque ela já ficou
internado ... ine/u.I·ive nesse primeiro hu.'ipilu/... ela ficuu um mês e oilo dül.j· e cu 5'0
podia visitar uma hora por dia só. Ela caiu
ba~·lante... nO~·!iU.' (mãe de criança de doi~
=, com doença de figado. duas semana~'
dein/emoção).

Condições n/ateriais
Em seus depoimentos os pais avaliaram como
positiva,aoferta,pelohospital,de eondiçõcspara o
acompanhante permanecer, como o vale alimentação
c condiçõcs, ainda que precárias de acomodação. Na
situação eeonômica adversa de nossos sujeitos, cste
auxilio era considerado imprescindível.
eleI dãocol1ãoprágentecumer(mlerefoição). dorme, nãu durme quem não quiIer
Jurmir... (miie deL'riunça 6anos. com doença
reumiÍtica, d(}i~' meses de inlcrnação).

Embora os pais, cm sua maioria, tivessem
demonstrado, na entrevista final,uma atitude positiva em relação ao atendimento, constatamos que
aprcscntaram algumas queixas.
Muitas delas diziam respeito ao rclacionarnL'I\to
das mães com as alendentcs c auxiliares de enfer-

4. Docnça provocada por protozóar;o (/"eishmama dnnovuni), inoculado por mosquito. Caracteriza-se por febre irregular de
longa duração, aumento do volume do fígado e baço, emagrecimento c diminuição dos glóbulos brancos, dentre outros
sintomas.
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magem. A proximidade no que se refere à pertença
social e ao cotidiano. a semelhança dos papéis
desempenhados. em se tratando das ah:ndenles, em
especial. são fatores que levam estes grupos a atritos.
Diversas queixas das mlies eram. na realidade, endereçadas a outros membros da equipe, embora fossem
dirigidas ao grupo que estava mais próximo delas.
As auxiliares de enfermagem, por serem
responsáveis pela coleta de sangue, porexemplo, um
dos procedimentos mais temidos pelas cri3nças e
pelas mães, eram muito questionadas e até mesmo
agredidas verbalmente.
Assim sendo, devemos considerar com cauteb uma avaliação positiva maciça do atendimento,
como a que ocorreu na entrevistas finais.

AUNIDADE PEDlÁTRICA B
Serão apresentados a seguir, os resultados da
investigação realizadajunto aos pais acompanhantes
da Unidade Pediátrica B, que se propunha a incluir
familiares na assistência, mas não possuía um
programa sistematimdo pela equipe. como um todo.
que fosse destinado ao atendimento dos mesmos. A
atenção à familia era atribuição de alguns segmentos
da equipe como O serviço de psicologia, serviço
social e equipe de enfennagem.
Tratava-se de uma enfermaria dc patologia
geral. que possuía c3pacidade de 30 leitos, que
atendia crianças na faixa etária de O a 14 anos.
portadoras de patologias que abrangiam desde
sindromes diarreicas. até docnças oncológicas. As
internações eram m~js curtas quando compar.idas
ãquelas da enfermaria A.
A enfcnnaria. que pertencia a um grande
hospital-escola, funcionava em condições espaciais
muito adequadas, equipada com sala de recreação e
solário, com mini-parque com brinquedos e caixa de
areia. O ambiente tisico da enfennaria era muito
agradável. decorado com desenhos nas paredes,
móbi les nos berços e cai)(a de brinquedos nas salas de
refeição e de recreação. Como na unidade A. os
acompanhantes podiam permanecer 24 horas e

dormiam em cadeiras reclináveis. A equipe era composta por médicos docentes e assistentes, de diversas
especialidades, equipe de enfermagem (enfermeiras,
técnicas de enft:rmagem e atendentes). assistente
social. psicóloga e nutricionista, além de estagiários
de todas as áreas.
o ohjetivo da pesquisa rcalizada junto aos
pais, nesta cnfermaria, foi o de investigar como relatavam li experiência de acompanhar o filho. ou seja,
como foram recebidos, quem recebeu e o que informOIl, que alÍvidades exerciam nas dependcncias da
enfermaria, as interações que estabele<:eram durante
sua pennanência no hospital e eomo avaliavam o
trabalho da equipe, o atendimento e o hospital.
Entrevistaram·se quarenta familiares, que em
sua maioria eram mães acompanhantes. que pennanttiam durante 24 horas. A metodologia incluiu a
observação dircta das atividadcs realizadas e entrevistas semi-estrulUradas com os pais no momento da
alta. Os dados foram analisados segundo metodologia de análise de conteúdo. com tratamcnto quantitativo e qualitativo
Os resultados aqui apresentados incluirão a
organização da assistência na unidade, a veiculação
da infonnação na recepção, a experiência de acompanhar uma criança hospitalizada. as interações dos
acompanhantes, as atividades de cuidados e de rotina
hospitalar e as avaliações do atendimento, da equipe
e do hospital.

Aorganização da assiSlêntiana unidade B
Nesta enfennaria o corpo dc enfennagem era
muito empenhado em manter as mães no hospital.
Assim. no momento de recepção das crianças e familiares, que geralmente ficava ao eneargo destes profissionais. a enfermeira informava o acompanhante
sobre a possibilidade e neccssidade de pennanência
de uma pessoa da famili~junto da criança, com li qual
se relacionasse bem, além de entregar-lhe uma folha
dc "orientação para os acompanhantes das crianças
internadas na seção de pediatria", que continha, eom
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mllitos detalhes, as orientações e regras fundamen-

familiares, quando necessário, decididos a partir de

tais sobre a sua permanênda no hospital, destacando-

rondas de observação nas enfermarias, o que garantia
um conlato diário com a clientela. As entrevistas de
alta eram ocasião para lidar com aspectos relativos
ao período de internação e o retomo para casa, como
discutir, por exemplo, as condições da família para
receber a criança e o acompanhantc de volta ao lar e
era realizada pelo médico e pela enfcrmagem c pela
psicóloga quando necessário. A reunião de intercâmbio, embora não fosse uma atividadc exclusiva
do serviço de psicologia, tinha a participação deste.
Tratava-se de um encontro semanal entre profissionais das áreas de enfcrnlagem. pSicologia e serviço
social, cujo objetivo era trocar e discutir informações
sobre pacientes e suas famílias, além de decidir
sobre atitudes conjuntas. A área de alcance destas
discu$~õcS em limitada pela falta do médico, quando
a tem~lica relacionava-se à sua área de alUação, como
discutir sobre as maneiras mais adequadas de se
informar a família sobre a doença e suas conseqUên.
cias, por exemplo. A participação do médico, figurachave no funcionamento de qualquer unidade dcsta
natureza, é fundamentaltamocm quando se trata da
interação com os pais. O serviço de psicologia mantinha ainda, um progroma de avaliação e estimulação
do desenl"Olvimenlo neuropIicomotor das crianças,
encaminhamentos necessários destas e de seus familiares para outros setores e instituições, o grupo de
inleraçâo lúdica, que destinava-se às crianças e
visava promover a integração da mesma, além de
auxiliá-la a lidar com os sentimentos decorrentes da
situação. Coordenava um prowama de recreoçiio,
além de fazer aTendimento ambulalorial e visitas
domiciliares juntamente com outros protissionais.

se uma delas que estabelecia que:
o ••

quando a criança possui acompanhante

caberá a ele executar "uidados como
banho. troca defralda. auxiliar na alimentação, hidra/arilo, lerar a criança ao sol.
le~'ar

ao Raio X. brincar com a criança,

prestar informações sobre ocorrências

com a mesma.

A

enfermagem. neste

caso, execurara os cuidados tecnicos. Na
auséncia de acompanhante a enfl!rmagem
executará o cuidado integral.

Isto indicava que, uma vez presentes, era
atribuição dos pais exercer atividades de cuidados.

Procedimento diferente da Enfermaria A, onde os
pais recebiam um folheto explicativo sobre as
normas e regras a seguir, mas eram cxplicitamen!c
orientados sobre a possibilidade de escolher entre as
possibilidades de cuidar ou não cuidar do filho
doente.
O trabalho com familiares não era proposta da
equipe como um todo, mas de alguns segmentos da
equipe. O trabalho do serviço de psjçologia, por
exemplo, apresentava uma sistematização que
abrangia as atividades descritas a seguir, destinadas
às crianças e seus familiares. Nesta seção enfocar-se-á
o trabalho do Serviço de Psjçologia porque este era o
segmcnto da equipe hospitalar que mantinha um
atendimento sistematizado aos familiares, realizado
pela psicóloga e estagiários de psicologia
Na recepção do paciente e ocompanhante,
apresemava-se-lhes a função do serviço de psicologia, o esp~ço tisico e os membros da equipe, informando-lhes sobre as atividadcs rotineiras de apoio e
sobre aspectos relativos à doença c intcrvcnções da
eijuipe. O contato inicial servia também para uma
avaliação da rcação emocional do acompanhante
frente ii situação de doença e hospitalização, além dc
constituir-se em ocasião adequada para colocar o
serviço:i disposição do mesmo. Os atendimentos psicológicos indil'iduais eram realizados com crianças e

Ayeiculaçãoda informação durante arecep~ão
Constatou-se que durante a recepção o familiar,
na maioria das vezes, não identificou quem era o
profissional que o recebeu na enfennaria, supunha
que fosse alguém do corpo de enferrrl3gem mas não
tinha certeza, c, quando conseguia identificar a que
segmento este pertencia não sabia dizer seu nome.

Alem dissu u familiar não sabia repetir com clareza
as informaçõcs que recehcra
A maioria citou, ainda que reticentemente, a
necessidade de sua presença na enfennaria, Teferindo, às veleS, que seria bom para <I criança e, em
outras, para ajudar a equip<;:o
Eles falaram se a mãe quisesse acompanhar.
que era melhor prá recuperação da criança e tudo.
ficar perto. ti bom a s:enle trocar e dar alimentação,
prás criança.
Os sujeitos mencionaram a presença do papel
(folha dc orientação) quc continha as rcgras c normas
que deveriam seguir, como: uso das instalações e
acomodação, forma de se vcstir, ondc fumar.
Não se pode atribuir unicamente ao desempenho da equipe, a dificuldadc dos pais na assimilação
da infonnaçao. E importante referir que o estado de
ansiedade destes, no momentll de internação, pode
ser considerado também como llm [ator que inter[cre
na assimilação das infonnaçõcs iniciais, como rcfcrc
uma das mães no trecho apresentai.lo a seguir.
Olha, no momento eu nào me lembro como é
que é, eu laWl muito nervosa, eu nào sei
Assim, a atenção da equipe dc saúde deve
ser rcdobrada no momento de recepção. Ademais,
a repetição continua das infonnaçõcs cm outros
momentos é benéfica, pois ajuda os pais a solucionarcm suas dúvidas no momento oportuno, como
mostrou o cstudo de Crepaldi (1999).

Aexperiência de acompanhar
Ospais descreveram a experiencia de acompanhar como muito positiva mas cansativa, além de
dificil enfrentamento. Em 48% das respostas, eles
relataram ser bom para a criança, pois podl:IIl protegê-Ia e ajudar no seu rcst~belecimemo, em 20"10
disseram ser bom para os pais, pois ficam mais
tranqUilos vendo o que se passa com a criança. Por
uutro lado, referiram ser ruim para os pais (14%),
pois se sentem muito cansados, ficam preocupadus
com a família quc ficou em Cilsa e encontram dificul·
dades no hospital

Dototal de emissões verbais dos acompanhantes sobre as interaçõcs e~tabelecidas durante a hospitalização, 74% referiam-se a interaçôes entre pais,
quando comparadas às intcraçõcs pais-equipe (26%).
As interações entre pais foram descritas como
confortadoras (64 %), além de servirem como passatempo (24%), enquanto que as intcraçõcs com a
equipe tinham por objetivo principal a obtenção de
infonnações sobre a doença e hospitalização (73%),
alt!m da troca de informações (27%). Estes resultados indicam que quando os familiares m:cessitavam
de apoio procuravam scus parcs, enquanto as interações com a equipe foram consideradas m~is apropriadas para solicitar infonnações.
Atividades de cuidado, categoria temática que
cnvolvc todo tipo de interaçãopais-criança, inclui: os
cuidados básicos (banhar. trocar, alimentar e acarinhar), brincar (atividade de brinquedo realizada fora
da sala de recreação), estimular (atividai.les realizai.I~s na s~l~ i.lt: recreação) e passear (caminhadas pela
enfermaria e solário). Dentre elas a mais treqücntc
foi a de cuidados básicos (72%), resultado coerente
com a organi7..ação do serviço,jáque cuidar da criança
era atividade compulsória para o acompanhante.
Além das alÍvidades de cuidados o familiar
exercia algumas atividades a sós, tipicas da rotina de
vida doméstica, tais como: descanso, passeio, leitura
e lavar roupa. Dentre ela.~ a mais [reqUente foi o i.lescanso (59%).
Assim. os dados acima apresentados, refcrentes às ocupações do acompanhante indicam que o
familiar empenhava-se qu~se todo tempo com os
cuidados do filho e, quando podia, descansava.

Avaliação do atendimento
Os pais avaliaraJl1 aspectos que foram agrupados em quatro categorias temáticas: equipe (18%),
alt:ndimentll (25.5%), hospital (32%) e queixas
(24.5%). Esta.~ categorias aparecem em porcentagens dc ocorri:ncia muito próximas umas das outras,
parecem ter, portanto, igual importância.

no

M.l~

Os pais tanto avaliaram positivamente o
hospital, a equipe e o atendimento recebido, como

queixaram-se deles. A equipe, por exemplo, foi
muito elogiada (25% das emissões sobre avaliações
positivas), mas, por outro lado recebeu muitas

Dlscussio
Deve-se considerar que os resultados obtidos
em ambas as enfennarias não podem ser comparados
estritamente, pois utilizaram-se dc mctodologias de

critiças (28% das emissões sobre avaliações negativas),comoexemplificaoenunciadoabaixo:

coletae de análise de dados diferentes. Pretende-se,
porém, bu.scar hipóteses que indiquem razõcs para
que ocorressem diferenças, tanto nos procedimentos

(..) a dra. v. é ligeira. ela le explica 11m
mali/e de coisa que já lU fica salisfeita
entendesse? Eu adorei a dra v., udorei

de inclusão das famílias, como nos seus efeitos sobre
a avaliação que estas fazem dos scrviçosprcstados

mesmo, devo muito a e/a por ter sah'odo o
minhafilha. Mas o dra. S. cu não gostei, só
pró Cal/ferrar o umhigüinho ela fez um
e~'Ciindal() del'groçado, disse que cu era
irresponsul'e/ (..) ale que eu fi/i dizer pró

ela que eu nJo fui a culpada, foi eles
(médicos de outro hospital) que cortaram
errado o umbigo(..).

pelas respectivas unidades.
Sobre os procedimentos de inclusão de familiares aos serviços, concluiu-se que na Enfennaria A,
a equipe conseguiu atingir seus objetivos de incluir
os familiarcs, pois através de rclatos dos pais, e da
obscrvação da panicipação cfeliva dos acompanhantes nas rotinas, estes demonstraram estar integrados. Além disso. os familiares identificaram as
eSlratégiasde atenção destinadas a eles em especial,

Embora este enunciado falc sobre a interação

reçonheçendoque, além da çriança, também recebe-

com as medicas, o corpo de enfennagcm foi o alvo
preferido das çritiças, que reçairllm, principalmente,
sobre a falta de unifonnidade em relação ao com-

ram atenção em suas necessidades, e se diziam muito
satisfeitos com isso.
Na Enfennaria D, por outro lado, embora a

ponamento de seus integrantes junto às mIes e suas
crianças.

equipe quisesse manter os pais, fazendo-os integrarem-se às rotinas de modo hannonioso, este fato

O atendimento. categoria que inclui a atenção
à criança, aos pais e o atendimento em geral, também
foi avaliado como satisfatório em 34% das avaliaçõcs positivas.
O hospital foi considerado um bom hospital
(41% das avaliaçõcs positivas), por oferecer tr~s
refeições diárias para o acompanhante sem cobrar,
pennitir a presença dos pais, tcr boas condições
de higiene e limpeza. Os pais fizeram comparaçõcs deste com outros hospitais, cujos serviços já
utilizaram. e consideram-no muito superior aos
demais. Ao mesmo tempo os pais se queixaram
unanimemente das çadeiras reclináveis destinadas ao
pernoite, além de apresentarem também queixas
sobre a fonna de preparação das refeiçõcs.

parece tcr ocorrido de fonna limitada. Há três fatores
nos resultados que apontam para este fato. O primeiro diz respeito às interaçOes. Quando avaliadas as
interaçõcs na enfennaria, os pais encontraram nos
pares mais apoio para suas ansiedades e preocupações do que na equipe. Esta foi procurada quando
necessitavam de infonnaçÕCs. Em segundo lugar os
pais relataram ter encontrado dificuldades reladonadas ao hospital no que se refere â experiência de
acompanhar. Finalmente deve-se considerar o grande
número de queixas referentes ao atendimento.
Sobre as inleraçõcs, sabe-se que é freqUente os
familiares companilharcm experiências e apoio por
ocasião da internação do filho, sendo comumcnte
observado nos hospitais. Porém, na Enfennaria A,
além da ajuda de outros pais, os acompanhantes pro-
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curavam sobremaneira os integrantes da equipe,
principalmente o corpo de enfennagem que, neste
ca,o, consideravam corno o mais próximo dentre seus
integrantes.
Este conjunto de resultados mostra que,
embora ambas as enfermarias sejam consideradas
pelos familiares como adequadas para atender a
criança, pois prestam um bom atendime11lo, na
Enfermaria A os pais criticam mcnos a equipe e as
condições da enfermaria, embora permaneçam
afastados de casa um tempo mais longo, as inter~
nações sejam mais duradouras, e os casos sejam mais
complicados. Deve-se considerar, então, que em
Unidades cuja organização dos serviços propicia
intcraçõcs mais harmónicas entre equipe e acompa·
nhantes, mais tempo de permanência pode significar
mais oportunidades de se integrarem á enfcrmaria.
Nenhum familiar da Unidade A queixou·se,
por excmplo, do desconforto das cadciras recli·
náveis, mesmo tendo pcnnanecido mais tempo
dormindo nelas. Não se queixaram também da falta
do iTem alimentação, pois no hospital não recebiam
refeições c Tinham direito a apenas um vale refeição
por dia. para almoçar em bares c lanchonetes da
vizinhança. tendo que completar o valor com os
próprios recursos, pois o vale não cobria integral.
menteos custos de uma refeiçllo. Também não houve
queixas das instalações sanitárias.
O que poderia explicar, então, que a Unidade
8, mesmo tendo condições adequadas, como três
refeições, boas instalações, b~nheiros exclusivos
para acompanhantes, lugar para lavar roupa, o empe·
nho do serviços de enfermagem, psicologia e serviço
social, para lidar com a familia c suas necessidades,
tenha soliido tanlas críticas?
Constatou·se que os pais avaliaram positivamente o hospital. o atendimento e a equipe, fazendo
questão de ressaltar que n~o deveriam ter queixas,
mas uma avaliação mais detalhada da categoria "sem
qucixas". por exemplo, revelou que 16 mães, dentre
as quarenta que compunham a amostra mencionaram
que não tinham queixas do hospital, mas dentre elas
apenas uma não ~presentou, efetivamente, nenhuma
queixa, as demais queixaram-se pelo menos uma vez
de algum aspecto do hospital.

Dcvc·se considerar, ainda, o número elevado
de criticas com rclação aos membros da equipe da
Enfermaria B, cujo conteúdo relaciona·se mais ao
manejo inadequado com os pais, do que à eficácia
dos serviços prestados.
Assim, pode·se perguntar porque as mães da
Unidade A, que poderiam ter mais razões para se
qucixar, quando comparadas aos acompanhantes da
Unidade B, pois as condições para permanecerem
eram mais precárias, não se queixaram tanto'!
Acredita·se que a diferença enlre a assistência
de ambas as enfennarias se deva á integração e ao
treinamento da equipe de saúde para prestar uma
assistência que seja de boa qualidade. Enquanto que
na Enfermaria A a equipe se reunia diariamente, e
ineluia todos os segmentos da equipe nestes encon·
tros. na Enft:nnaria B, a reunião de intereàmhio, que
reunia psicólogo, enfcnneira c assistente social, era
uma atividadc de uma parte da equipe, não contando
com a participaçllo do corpo médico. Não se cncon·
trou nesta enfcnnaria um atendimento integrado em
que todos os profissionais estivessem sensibilizados
para a presença e importância dos pais. A idéia de
realizar grupos de pais, por exemplo, não se efetivou,
a não ser e m tentativas esparsas c cfCmeras que nunca
contaram com a participação docorpo médico, figura
imprescindível nesta ocasião, tendo em vista que a
maior preocupaçllo dos pais é com a doença e impli·
cações desta para a criança. como mostrado em um
estudo realizado por Crepaldi, (1989).
Os resultados deste conjunto de estudos têm
implicações para a prática de assistência em progra·
mas de hospitalização conjunta. Quando se pretende
incluir pais na atenção destinada à criança hospitali.
zada, nllo basta tê·loo presentes na enfennaria, pois
esta medida leva muitas equipes a concluírem que a
presença da família at rapalha os serviços. Nem, tam·
pouco, deve-se deixa·los a encargo de apenas alguns
setores da equipe. Esta participação da ramília nos
cuidados da criança hospitalizada, pode se tomar
profieua para a família, para a criança e para o hospi·
tal, quando uma atenção intcgral é plancjada e tida
como projeto da equipe de saúde oomo um todo, e It:m
corno alvo também a família e não apenas a criança.
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Entrevistando os profissionais da Enfennaria
A, sobre como a equipe de saúde via a participação

das familiasno atendimento,conslatou-se que emboTa os profissionais admitissem que muitas vezes é
cansativo manter pais na enfermaria. pois isto exige
maior empenho da equipe em repetir sucessivamente
a mesma infonnação, o familiar. quando presente, é

vislocomoalguémqueajudaacriança,aequipeeasi
próprio. Auxilia a criança a enfrentar a docnça e a
hospilalização. proporcionando-lhe um st:Tltimenlo
de segurança, além de cuidar dela. Colabora com a
equipe ao possibilitar-lhe a observação da intcração
mãe-criança. aspecto valorizado por esta equipe em
particular; faz a mediação cntrc equipe-criança; além
de ajudar a equipe a realizar os procedimt:Iltos mais
simples. Segundo a equipe, ainda, a famíliabenefícia-se em pennanecer porque compreende o que está
acontecendo com a criança; compreende o que se
passa consigo mesma. como ocorre, por exemplo,
quando experimenta o sentimento de culpa que
advémdasituaçãodedoençaehospitalizaçí'io,aprendendoalidarcomomcsmo(Crcpaldi,1997).
É importante considerar, porém, como assinala Zannon. (1990), que é necessário avaliar criticamente os critérios de escolha do acompanhante
levando-seem conta aspectos relativos "à organização psico-social do grupo familiar (composição,
agentes de cuidados, lIITanjos de rotina do grupo,
responsabilidades e competências, padrões comportamentais dcenfrcntamentonas crises cotidianas, por
exemplo)" (p.194), além de aspectos relativos à
cnança.
Segundo Zannon (1994b) muito~ papéis têm
sido atribuidos ao acompanhante pela instituição
hospitalar. Dentre eles pode-se destacar, os papéis de
cuidador, companhia, infonnantc, auxiliar detraramento, parceiro dos profissionais no atendimento da
criança,modeloparaoutrosacompanhantes,usuário.
O que aquela autora destaca, porém, é que estes
papéis podem ser manlidos e ampliados, dependendo
do programa e da instituição hospitalar na qual está
inserido.
/'ode-seeoneluir,então,quequlllldopresentes,
os acompanhantes podem participar do atendimento,

tanto como coadjuvantes, sendo treinados para
acompanhar, executando tarefas simples, se desejarem, quanto como categoria de individuos que
recebem atenção, como clientela.
Parainerementaraparticipaçãodospaisdcsdc
a recepção, promovendo sua integração ao contexto
hospitalar, poder-se-ia utilizar como estratégia a
idéia de manter á disposiçãO dos pais um dos membros da equipe. Este poderia assessora-los durante
lodo o período de hospitalização, seria alguém que
servisse comorcfcrência para o familiar na enfermaria.promovcndoainteraçãoentreeleeosdemais
mcmbros dos/aJ!o Este profissional poderia exercer a
Função de "acompanhante da família". ESleprofissional podcria continuar alUando na sua referida
poSiçãO e, em acréscimo, atuar na recepçilo do grupo
familiar
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