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Resumo  

AGUIAR, R.C.B.  Saberes e práticas de familiares cuidadores no cuidado à criança em 
terapia anticonvulsivante: O processo de produção de um almanaque. Dissertação (Mestrado 
em Enfermagem), 147p. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de 
Enfermagem Anna Nery. Orientadoras: Ivone Evangelista Cabral e Isabel Rodrigues Gomes 
Martins. 2005. Dezembro de 2005, 147p.   

Crianças com necessidades especiais de saúde (crianes) possuem disfunções que limitam o estilo 
de vida e atividades próprias da idade. Elas requerem atendimento de saúde contínuo e 
interdisciplinar, cuidados especiais em domicílio que, por não pertencerem ao cotidiano de cuidar 
dirigido à  maioria das crianças, representam desafios relacionados aos cuidados habituais 
modificados, de desenvolvimento, tecnológico e medicamentoso. Os saberes e práticas cotidianas 
dos familiares cuidadores de crianças em terapia anticonvulsivante foram problematizados e 
incorporados no processo de produção de um material educativo (almanaque), com os objetivos 
de: desvelar os conteúdos sobre a terapia no cotidiano do cuidado;  incorporar suas experiências 
nesse processo de produção;  discutir a apropriação das imagens ofertadas durante o processo de 
produção. A pesquisa qualitativa foi conduzida segundo a dinâmica de criatividade e 
sensibilidade almanaque do método criativo e sensível e complementada com informações do 
banco de dados do Laboratório de Pesquisa e Tecnologia Educacional em Saúde da Criança 
(LAPTESC), dos prontuários e de entrevistas individuais. Participaram da dinâmica, cinco 
familiares cuidadoras de cinco crianças em atendimento na unidade de reabilitação de um 
hospital público e de ensino do Rio de Janeiro, em quatro encontros grupais e dois individuais. 
Para produzir um material educativo dialógico, centrado no saber de experiência feita das 
familiares cuidadoras, foi preciso constituir questões geradoras de debate mobilizadoras de 
respostas vinculadas ao cotidiano do cuidado na administração do anticonvulsivante a criança 
para fomentar o diálogo e a interação. Além disso, a oferta de imagens foi uma antecipação que 
ajudou as cuidadoras a processar respostas, mas não inibiam o potencial criativo no momento de 
representação da cena do cotidiano que envolve a sua ação cuidativa. A apropriação de imagens 
fomentou a reflexão sobre o fazer, revelando erros e acertos e desvelando dificuldades na 
ressignificação das prescrições medicamentosas e das orientações sobre a terapia. Nesse sentido, 
o processo de produção indicou a geração de um material educativo que incluiu os temas: dose 
adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis, modo de apresentação e administração do remédio, 
dificuldades e facilidades na implementação da terapia com anticonvulsivante.  

Palavras chaves: 1. Enfermagem pediátrica 2. Saúde da criança 3. Análise de imagem 4. Material 
educativo     

Rio de Janeiro. RJ 

Dezembro, 2005  
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Abstract  

AGUIAR, R.C.B.  Knowledge and practices of family caregivers regarding medication care 
of children under neuroleptic therapy: The process of almanac production. Dissertation  
(Master Degree on Nursing), 147 p. Rio de Janeiro: Federal University of  Rio de Janeiro. School 
of Nursing Anna Nery. Advisors: Ivone Evangelista Cabral and Isabel Rodrigues Gomes Martins. 
2005. December of  2005, 147p.    

Children with special healthcare needs (CSHCN) have dysfunctions that cause limitations to their 
life style and daily activities proper to each age. Also, they have continuous demands and require 
interdisciplinary health providers interventions. Moreover, at home, their special need involve 
more demands of care (modified routine, development, technology and medication care) to their 
caregivers than other children. The knowledge and practices of the children s caregivers 
regarding neuroleptic therapy were incorporated in the process of almanac production. The 
objectives were unveiling the caregivers knowledge regarding this therapy; incorporating their 
experiences of medication care in the process of almanac production; discussing the images 
appropriation during that process. The qualitative research was conducted according to the 
creative and sensitive method of data production. Data from group dynamic of creativity and 
sensitivity (called almanac), data bank, medical chart and individual interviews compounded the 
primary source of research. Five family caregivers participated as a volunteer in four group 
dynamic session and two individual interviews. All of them were responsible for providing 
neuroleptic therapy to children under rehabilitation intervention at one teaching hospital in Rio de 
Janeiro.  The findings showed that, in order to produce a dialogic educational material, the 
process of almanac production highlighted the caregivers knowledge constituted by the 
experience of medication care. Besides, the offered images were an important anticipation that 
help caregivers organizing answers to a sort of questions without inhibited the potential creative 
during the representation of the daily care scenes which involved the care action. The images 
appropriation trigged reflections regarding care, mistakes and writes, interpretation of physician s 
prescriptions and orientations related to the therapy. In this sense, the process of production based 
on dialogue and continuous interaction allowed generating an educational material in which 
included the following subjects: adequate dose; desirable and undesirable effects; drug 
presentation; drug administration; difficulties and facilities in the implementation of neuroleptic 
therapy to CSHCN.  
Key words: 1. Pediatric Nursing.  2. Child health.  3. Image analysis.  4. Health education.         
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INTRODUCAO                       

Maria, Maria, é um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta...  

                                                                                                     (Milton Nascimento e Fernando Brant) 
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1 Problematizando o objeto de estudo 

As razões que me levaram a desenvolver um estudo sobre recepção de imagens e textos 

educativos no cuidado a criança, mediado pelo familiar cuidador, estão relacionadas a duas 

situações específicas: a experiência de iniciação científica e a prática de enfermeira em uma 

unidade intermediária neonatal.  

A primeira, e talvez a mais influenciadora foi o desejo de continuar o estudo iniciado no 

Programa de Iniciação Científica do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Escola 

de Enfermagem Anna Nery, vinculado ao Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª Drª Ivone 

Evangelista Cabral, do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC). 

Inicialmente, atuei como estagiária de iniciação científica e posteriormente como bolsista da 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A segunda razão foi o 

início na prática assistencial como enfermeira de uma unidade de terapia intensiva passando a 

conviver com as necessidades de aprendizagem dos familiares para desenvolver o cuidado de 

seus filhos. 

1. 1 O encontro com a temática e a experiência de iniciação científica 

Como atividade de iniciação científica, desenvolvi um estudo intitulado Validação de 

material informativo sobre o cuidado a criança com necessidades especiais de saúde: imagens e 

textos mediados com cuidadores , no período 2002-2004, com os objetivos de descrever a 

compreensão dos leitores sobre o material informativo relacionado à temática amamentação e 

estimulação; e analisar as resignificações dos textos (escrito e imagético). Foram validadas duas 

pranchas que abordavam as temáticas amamentação e estimulação, as quais foram produzidas por 

uma bolsista de apoio técnico, vinculado ao projeto1. O ponto de partida para a produção destes 

                                                          

 

1 Projeto "A enfermeira-educadora na constituição dos saberes e práticas de famílias de crianças com necessidades 
especiais", sob a coordenação da Dra. Ivone Evangelista Cabral. Ano 1998-2000. Apoio CNPq e FAPERJ. 
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materiais foi a transformação das produções coletivas (com mediações imagéticas, poéticas e 

narrativas)2 em recurso educativo para posterior validação com os familiares cuidadores.  

As pranchas foram denominadas como a Série 1 - O que posso dar de melhor ao meu 

filho? O melhor começa dentro de nós: Amamentação , e a Série 2  O que posso dar de melhor 

ao meu filho? O melhor começa dentro de nós: Estimulação .  

As pranchas da série 1 contem seis imagens em preto e branco sobre a alimentação das 

crianças, com ênfase ao aleitamento materno, as imagens mostram mães amamentando os seus 

bebês e crianças com alimentos saudáveis. As imagens são acompanhadas de textos que ajudam 

na compreensão das mesmas como: Ela é a melhor maneira de ter um filho saudável, com 

bastante energia e inteligência ; Tem que ser grosso? Ele não precisa ser grosso para ser forte, 

pois o leite da mãe tem proteção natural, nutrientes balanceados e a temperatura ideal ; O peito, 

como uma brincadeira, é também um estímulo ao crescimento do bebê. (Figura 1) 

Figura 1. Prancha sobre amamentação validada com os familiares cuidadores na pesquisa de 

iniciação científica. 

     

                                                          

 

2 As produções foram elaboradas pelos participantes das dinâmicas de criatividade e sensibilidade na etapa de 
trabalho de campo da pesquisa.  
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As pranchas da série 2, sobre estimulação traziam oito imagens sobre o toque, mostrando 

mães interagindo com os seus filhos pelo toque,  desde os primeiros momentos de vida do bebê. 

Como na série anterior os textos acompanham as imagens e abordam a importância de tocar o 

bebê: Todo cuidado com o bebê é uma forma de tocá-lo. ; Cuidar do bebê é mais que um ato 

de alimentá-lo, trocar fraldas ou dar banho!!! ; Quando você passa a mão na barriga, recebe um 

beijo ou algum tipo de carinho, ele já é capaz de sentir o contato. (Figura 2) 

Figura 2. Prancha sobre estimulação validada com os familiares cuidadores na pesquisa de 

iniciação científica. 

                

As pranchas foram apresentadas aos familiares de crianças com necessidades especiais de 

saúde, cujos filhos eram egressos da terapia intensiva neonatal e que se encontravam em 

atendimento de reabilitação (enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, pediatria) em um hospital 

escola do Estado do Rio de Janeiro. Foi solicitado que o leitor lesse as pranchas, apreciando a 

digitação, diagramação, impressão, leitura e conteúdo da mensagem, cujos dados foram 

categorizados em legibilidade, estética, e diagramação do material informativo, e ressignificação 

dos textos escritos e imagéticos. Os resultados apontaram que os materiais estavam de acordo 

com as perspectivas dos familiares cuidadores, atendiam as suas necessidades de leitores-
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educandos, ou seja, eles compreenderam a mensagem mediada pelo texto e pela imagem, 

produzindo efeito de sentido dialógico com sua situação existencial de cuidador de uma criança 

com necessidade de amamentação e estimulação. 

Isto aconteceu com os dois folhetos educativos, um sobre amamentação e o outro sobre 

estimulação, que motivaram os familiares a discorrer sobre o que eles já sabiam sobre o leite 

materno (alimento ideal para as crianças não importando a sua cor ou consistência) e o toque, não 

importando qual a melhor palavra para traduzir estas ações. A melhor forma de demonstração de 

amor de uma pessoa pela outra, neste caso da família para com o seu filho e vice-versa. Os 

materiais educativos só fizeram com que seus saberes e práticas adquiridos na relação com o 

senso comum fizessem algum sentido para eles, ou seja, a partir dos materiais houve uma aliança 

de saberes. (CABRAL, 1997) 

Por um lado, os depoimentos dos familiares apontaram para a necessidade de se 

prosseguir produzindo e validando materiais educativos que atendessem as suas expectativas de 

cuidadores de crianças egressas da terapia intensiva (com necessidades especiais de saúde). 

Inúmeros são os desafios para se cuidar dessas crianças, em virtude do manejo do corpo, dos 

medicamentos, das tecnologias de suporte que se contrapõe as rápidas mudanças no crescimento 

e desenvolvimento da criança (MORAES, CABRAL, 2004). Por outro, há uma escassez de fontes 

de informação direcionadas ao público leigo que dão conta do atendimento a essas demandas de 

aprendizagem. 

Diante disto, resolvi prosseguir produzindo e validando materiais educativos direcionados 

ao público leigo, com vistas ao preenchimento desta lacuna. 

O vazio de informações direcionadas a esse público, também foi percebido na minha 

experiência profissional em uma unidade de terapia intensiva neonatal, pois quando os pais 

recebem alta, não existe nada a ser oferecido para eles. 
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1.2 A experiência profissional 

A outra razão tão importante quanto a primeira é a minha vivência profissional. Assim 

que terminei a graduação comecei a trabalhar em uma Unidade Intermediária Neonatal cuidando 

de crianças de baixo, médio e alto risco. Algumas ficam internadas por um longo período de 

tempo e quando saem de alta permanecem com algum tipo de necessidade especial de saúde 

temporária ou permanente. Então, vão para o domicílio com terapia medicamentosa, cuidados 

habituais modificados, cuidados tecnológicos e de desenvolvimento (precisando de reabilitação). 

Naquele setor, convivo com familiares, em sua maioria mães, extremamente angustiados e 

temerosos com a condição de saúde de seus filhos. Muitos têm medo de tocá-los acreditando que 

isto possa piorar a sua situação e outros estão tão alerta que qualquer barulho diferente, qualquer 

luz que se acenda perto de seu filho, como, por exemplo, o alarme dos monitores cardíacos, é 

motivo de desespero e perda de sono.  

Freqüentemente eles perguntam: Posso encostar nele? Posso levá-lo ao colo? 

Quando poderá mamar? Para que serve isto? (referindo-se a sonda de alimentação) Porque 

ele está com isso no nariz? (referindo-se a oxigenoterapia). Estas e outras perguntas demonstram 

o interesse pelo cuidado prestado pela enfermagem e a prontidão para aprender a cuidar de seu 

filho. Entretanto, às vezes, tanto questionamentos geram interpretações equivocadas por parte de 

alguns profissionais de saúde, desperdiçando uma excelente oportunidade para mediar saberes e 

práticas de cuidar. 

Em minha vivência profissional, percebo que o momento da internação da criança é pouco 

utilizado para o preparo desta família, a mãe está ali apenas para amamentar o seu filho, e isto é 

exigido delas. Escuto em todos os plantões: Mãe, não se esqueça dos horários das mamadas! 

Frase repetida várias vezes e por todos os profissionais, sejam eles médicos, enfermeiras, técnicos 

de enfermagem e fonoaudiólogos. Os outros familiares são vistos como pessoas não desejadas 
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que atrapalham o desenvolvimento das atividades profissionais. Poucos estão interessados em 

saber, em conhecer esta família, em dar algum tipo de suporte neste momento difícil, e muito 

menos em torná-la parceira no cuidado ao seu filho.  

O que vejo é a delegação de tarefas que são de competência dos profissionais, 

principalmente, da enfermagem. É transmitida a mãe como medir resíduo gástrico, como fazer 

uma gavagem, como dar suporte de oxigênio caso o bebê precise. Mas, prepará-la para alta com 

todas as prescrições que esta criança terá, em especial, a medicamentosa não acontece com tanta 

freqüência. Conseqüência disto, além das reinternações acima citadas, não muito raramente, 

recebe-se a notícia de óbitos de crianças por broncoaspiração de medicamento em virtude da falta 

de preparo do cuidador para implementá-la em casa. 

Conseqüência disto é o não preparo da família para o papel de cuidadora, e então sem 

saber o que fazer com o seu filho no domicílio ele retorna ao hospital, gerando mais uma 

internação desnecessária. Por essas razões, acredito na importância de se desenvolver pesquisas 

que ampliem o papel do enfermeiro e da enfermeira como educador ou educadora, tendo como 

recurso auxiliar no processo de educação, os materiais educativos para serem fornecidos a estas 

famílias e contribuindo para o preenchimento de lacunas. 

Diante do exposto, defini como objeto de estudo o processo de produção de um 

almanaque sobre o cuidado a criança em terapia com anti-convulsivante. Nortearam o 

desenvolvimento desse estudo as seguintes questões de pesquisa: Que temas relacionados a 

terapia medicamentosa com anti-convulsivantes emergiram do universo temático dos familiares 

cuidadores, já disponíveis no banco de dados das oficinas de projeção de imagem (OPI3)? Quais 

                                                          

 

3 Oficina de Projeção de imagens (OPI) é uma estratégia de intervenção educativa adotada no Projeto Crianes. Crianças com 
Necessidades Especiais de Saúde: configuração do universo temático das famílias no educar dialógico da enfermagem. Edital 
Universal do CNPq 2003-2005. Sob coordenação da Prof Drª Ivone Evangelista Cabral. Nesse espaço, os cuidadores são expostos 
a imagens da criança no cotidiano do cuidado nas mais variadas situações. Em seguida, suas experiências como cuidadores são  
problematizadas para delimitação do universo temático e das demandas de aprendizagem.  
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conteúdos e imagens relacionados a terapia medicamentos foram negociados com os familiares 

cuidadores para compor os almanaques? Como se deu o processo de apropriação das imagens 

selecionadas pela pesquisadora e pelos familiares cuidadores para produzir o almanaque? 

Nesse sentido, teve-se por objetivos: a) Desvelar os conteúdos sobre terapia com anti-

convulsivantes derivantes dos saberes e práticas dos familiares cuidadores, que se relacionavam 

aos temas codificados nas oficinas de projeção de imagens; b) Incorporar as experiências, 

saberes e práticas, dos familiares cuidadores na terapia com anti-convulsivantes ao processo de 

produção do almanaque; c) Discutir a apropriação de imagens pelos familiares cuidadores no 

processo de produção do almanaque sobre o cuidado a criança em terapia com anti-

convulsivante.  

Apropriação na concepção de Smolka é sinônimo de internalização, pois se supõe que o 

indíviduo toma de fora  (de algum lugar) e de alguém (um outro)[...] algo ao qual ele atribui 

propriedade particular (2000, p. 28). A internalização carrega distinções conceituais sutis como 

apreensão, apropriação, assimilação, incorporação e interiorização, entre outros, referindo-se a 

uma esfera da atividade particular do indivíduo ou do movimento de aprendizagem em relação a 

realidade física e cultural relacionados a um conteúdo específico transmitidos pelos outros; 

concernentes à atividade prática compartilhada; ou ainda dizendo respeito ao processo de 

(re)construção interna e transformação das ações e operações . Relacionam-se, portanto, a 

questão de como o indivíduo adquire, desenvolve e participa das experiências culturais (1992, p. 

328)  

Ainda nesse sentido, a autora na tentativa de explicar o termo apropriação, se baseia na 

tese de Vygotsky de  que as funções mentais são relações sociais internalizadas. Ou seja. São as 

relações sociais com as quais o indivíduo se envolve é que podem explicar seus modos de ser, de 

agir, de pensar e de relacionar-se. (SMOLKA, 2000) 
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Ressignificação

 
trata-se de um processo de aprendizagem relacionado a um conteúdo 

específico, transmitido por outras pessoas, no qual os sujeitos tornam-se impregnados de 

conhecimento, capazes de produzir múltiplos significados e sentidos, de acordo com as posições 

e os modos de participação nas relações sociais (SMOLKA, 2000; SCHNETZTER, 2000). Neste 

estudo, as ressignificações dos familiares cuidadores correspondem a uma nova significação das 

imagens ofertadas pela pesquisadora e selecionadas pelas cuidadoras para produzir o almanaque. 

O que quer dizer, que eles podem tornar uma imagem própria ou alheia e gerar novos sentidos e 

novas relações com o conteúdo que se encerra no material educativo. 

1.3 A complexidade da criança com necessidades especiais de saúde em terapia 

medicamentosa 

De certo que o avanço tecnológico contribuiu para a redução das taxas de morbi-

mortalidade infantil, especialmente com a sofisticação da investigação diagnóstica e a terapia 

intensiva. Por outro lado, fez surgir um grupo de crianças que ao receberem alta hospitalar irão 

requerer da família cuidados que não são próprios do seu cotidiano de cuidar (CABRAL et al., 

2003), surgindo os desafios relacionados às condições dos sobreviventes e sua qualidade de vida 

quando do retorno ao contexto do domicílio e da comunidade. Estas são algumas das 

características de crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES), ou seja, as que se 

tornam portadoras de disfunções, ou apresentam limitações no seu estilo de vida e nas suas 

funções normais para a idade exigindo severas mudanças, acompanhamento contínuo e 

interdisciplinar pelos serviços de saúde, além de cuidados especiais por parte de seus familiares. 

O aumento no número de crianças que sobrevivem a doenças complexas ou a lesões traumáticas e 

com demandas de cuidados especiais vem sendo anunciada pela literatura internacional como 

Children with special healthcare needs  por Stewart & Covington, 1992; Gray, 1997; Balling & 

Mccubbin, 2001; O brien, 2001; Charron-Prochownik, 2002;  Mentro, 2003,  entre outros. 
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1.3.1 A complexidade da criança 

No Brasil, Cabral e sua equipe de pesquisadores (CABRAL, 1998; CUNHA e CABRAL, 

2001; SILVA e CABRAL, 2001; CABRAL et al, 2003; CABRAL e  AGUIAR, 2003; CABRAL 

et al., 2004; MORAES e CABRAL, 2004) têm denominado de CRIANES - Crianças com 

necessidades especiais de cuidados de saúde aquelas que se enquadram nestas características.    

Cabral (1998) considera que essas CRIANES resultam do aumento das chances de 

sobrevivência desse grupo, por outro, elas passaram a exigir um acompanhamento (follow-up) de 

longo prazo por profissionais e de cuidados especiais para inseri-los no contexto social. Eles 

formam um grupo emergente no contexto social, cuja atenção e cuidado demandam forma de 

saberes até então desconhecidas para o senso comum. 

Para Cabral et al.(2000) os cuidados de desenvolvimento são implementados às crianças 

com algum tipo de disfunção neuromuscular (DNM) que necessitam de acompanhamento 

psicomotor; os cuidados habituais modificados dizem respeito ao conjunto de práticas 

implementadas nas atividades da vida diária da criança associadas ao processo de cuidar como, 

por exemplo, medidas anti-refluxo, higiene pessoal, alimentação, troca de roupa entre outros. Já 

os cuidados tecnológicos são àqueles dispensados a crianças que necessitam de algum tipo de 

tecnologia para sobreviver como oxigenoterapia, diálise peritoneal, gastrostomia, entre outros. 

Finalmente, os cuidados relacionados a terapia medicamentosa foi denominado por cuidado 

medicamentoso e diz respeito àqueles envolvidos na administração de medicamentos no 

domicílio pelos familiares cuidadores. 

Entendemos como familiar cuidador aquele membro da família 

 

mãe, pai, avós, irmãos, 

tios, dentre outros 

 

que desenvolvem cuidado de conforto, segurança, bem-estar, e afeto a 

criança no domicílio. Para Nitschke (1999) apud Moraes (2003) a família se constitui por pessoas 
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que estão unidas por laços de coração, não precisando ter laços de consangüinidade, logo, 

familiar cuidador é aquele que presta cuidado e possui uma ligação afetiva com as CRIANES.  

Cabral et al (2004) investigaram duas instituições públicas do Município do Rio de 

Janeiro no período de 1995 a 1999, constatando que 1.355 crianças, na faixa etária de 29 dias a 

12 anos, foram internadas na terapia intensiva, com uma taxa de sobrevivência de 84,5%. Entre 

os sobreviventes, verificou-se que 6,24% saíram de alta com alguma necessidade de terapia pós-

alta de médio e longo prazo, portanto com uma ou mais necessidade especial de saúde.  

O retorno da criança ao domicílio requererá dessas famílias uma reestruturação em sua 

forma de organização para dar conta das demandas de cuidados que ela passa a apresentar, em 

virtude das novas formas de cuidado extremamente complexas e na maioria das vezes 

desconhecida. Dentre os vários impactos que uma criança com necessidades especiais de saúde e, 

no caso do estudo de Fleming et al (1994) as dependentes de tecnologia, podem causar em suas 

famílias destacam-se o encargo financeiro, o impacto social, as pressões familiares e a depressão, 

independente do tipo de tecnologia da qual é dependente. A autora afirma que as crianças 

dependentes de tecnologia não se tornaram um peso no orçamento familiar, pois acredita que 

embora cuidar de uma criança em casa tenha algum efeito nas finanças domésticas, o cuidado 

domiciliar parece ser a alternativa viável para o cuidado hospitalar, principalmente se a família é 

de classe média e tem ajuda de cuidadores. Vale ressaltar que a depressão está diretamente 

relacionada com o nível sócio-econômico da família, isto é, acomete as famílias com renda mais 

baixa. Ter e cuidar de uma criança dependente de tecnologia não é fácil quando o desemprego é 

grande e os pais são jovens, têm educação limitada e estão isolados geograficamente. 

O Brien (2001) afirma que as despesas de uma criança com necessidades especiais 

tiveram uma influência considerável na vida da família, pois apesar de, nos EUA, os custos serem 

cobertos pelas seguradoras públicas e ou privadas eles têm que arcar com as despesas dos itens 
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que não são cobertos por estes serviços, mas mesmo assim, para as famílias, os gastos são 

justificáveis pela quantidade de problemas que eles podem resolver no domicílio. 

A mesma autora descreveu o cotidiano das famílias com crianças dependentes de 

tecnologia inseridas no cuidado domiciliar, estando estes cuidadores sujeitos a mudanças 

freqüentes que alteram o equilíbrio da família. Estas famílias se dizem morar em uma casa de 

cartas (O BRIEN, 2001) por perceberem o quão frágeis e instáveis são as suas vidas, mesmo 

sendo cuidadosamente planejada sempre existirá uma situação inesperada que irá desmoronar 

esta casa. Estes desequilíbrios estão freqüentemente relacionados com a condição de saúde da 

criança, os programas e rotinas e os papéis e responsabilidades dos pais. 

Dos quatro tipos de cuidados especiais definidos por Cabral et al. (2004) 

(desenvolvimento, tecnológicos, medicamentosos e habituais modificados) irei aprofundar nos 

cuidados medicamentosos, visto que a maioria das crianças egressas da terapia intensiva recebe 

alta com alguma prescrição de medicamentos. O estudo, anteriormente citado, mostra que do 

universo de 1355 internações em duas instituições do município do Rio de Janeiro, 85 

apresentavam alguma necessidade especial de saúde, entre elas a de terapêutica medicamentosa. 

Constava como indicação terapêutica 111 tipos de medicamentos para as 85 crianças, incluindo 

os anticonvulsivantes na segunda posição, para 16 crianças e uma (01) em uso de ansiolítico e 

sedativo; e os polivitamínicos, na primeira, para 33.  

1.3.2 A complexidade da terapia e a demanda de novos saberes na administração do 

medicamento  

A complexidade da terapia medicamentosa relacionada ao uso de anti-convulsivantes não 

se encontra apenas nas crianças egressas da terapia intensiva, mas também naquelas com algum 

tipo de doença congênita ou adquirida que deixaram alguma seqüela como no caso de meningite.  
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Estas crianças dependem deste medicamento para a sua sobrevivência. Além disso, os 

anti-convulsivantes possuem algumas rotinas que precisam ser seguidas, como o rigor na 

administração, principalmente dose, hora e pessoa certas. São medicamentos com prescrições 

individualizadas, que não podem ser compartilhadas, apresentam riscos de interação 

medicamentosa e incompatibilidade com outras drogas; além de requererem monitoração 

laboratorial periódica, reconhecimento e controle dos efeitos colaterais. A regularidade na 

administração do medicamento se impõe como um desafio à adesão, o que compromete a 

manutenção destas crianças em grupos sociais como creche, atividades de lazer, práticas de 

esportes, entre outros. 

Esses medicamentos são utilizados pra o tratamento da epilepsia, distúrbio crônico 

caracterizado por convulsões recorrentes, mas também são utilizadas em caso de convulsões 

febris ou convulsões ocorrendo como parte de alguma doença aguda como a meningite. As crises 

convulsivas têm causas muito variadas e incluem todas as doenças neurológicas e lesões 

cranioencefálicas. 

O que torna a situação ainda mais difícil para os familiares cuidadores é a complexidade 

dos cuidados com a administração destes medicamentos e a sua pouca preparação para 

implementá-los no domicílio. No nosso entendimento, tal instrumentalização deveria iniciar-se 

ainda na internação, momento em que os cuidadores tomam contato com as reais necessidades 

dessas crianças, dada a complexidade do quadro de cuidado advindo da terapia medicamentosa 

que eles passam a administrar na criança quando no domicílio. Sendo esta, porém, uma 

possibilidade de se antecipar as dificuldades que poderão surgir no domicílio, mas ainda 

contando com o suporte dos profissionais. 

Cuidar grande parte do tempo de criança com necessidades especiais de saúde gera 

estresse, pressões familiares e tornam os familiares cuidadores mais suscetíveis a desenvolverem 
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algum tipo de doença, pois a promoção de saúde para estas pessoas se encontra debilitada. 

O Brien (2001) relata em seu estudo três dimensões que mais preocupam os familiares 

cuidadores que são: dar sentido a vida; manter a funcionalidade da família; e viver diariamente 

com a tecnologia. Dentro dessas dimensões destaca que, embora a prioridade seja o cuidado das 

crianças com algum tipo de necessidade especial, é preciso conhecer as necessidades dos outros 

membros da família e tentar encontrar tempo para desfrutar de atividades prazerosas com toda a 

família. 

Para conseguirem prestar o cuidado necessário a seus filhos sem afetar o estado de saúde 

da criança e da família, os familiares cuidadores desenvolveram estratégias que tornaram o 

cuidado eficaz.  

O Brien (2001) e Cunha e Cabral (2001) afirmam que o estado de saúde e a qualidade de 

vida das crianças com necessidades especiais estão intimamente relacionadas com o tipo de 

cuidado prestado pela família considerando a complexidade e o quadro da criança na alta 

hospitalar. Segundo O Brien (2001) para se adaptarem a esta nova situação as famílias 

desenvolveram estratégias, a saber: vigilância; defesa e a reestruturação. Na primeira a família 

acompanha atentamente o estado de saúde da criança, os cuidados, as prescrições 

medicamentosas e o tratamento e isto, apesar de cansativo, possibilita cuidar do bem-estar da 

família e da criança e descobrir um problema potencial e interferir antes que ele se torne sério ou 

fora de controle. Os familiares também desenvolvem a capacidade de defender suas crianças e 

suas famílias ou qualquer outra criança e sua família com alguma necessidade especial.  

Sobre esta questão Cabral (1998) chamou a atenção, ao tratar da problemática da criança 

prematura e as necessidades de se considerar a família como educanda. Neste sentido, o conteúdo 

das informações veiculadas de forma verbal ou escrita, se coloca como um dos inúmeros desafios 
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com os quais a enfermeira passa a defrontar-se, ao socializar com as famílias-educandas, os 

conhecimentos subjacentes às práticas de cuidados medicamentosos. 

Sano, Masotti e Santos (2002) avaliaram o nível de compreensão da prescrição pediátrica 

investigando junto a 100 acompanhantes de crianças atendidas em um ambulatório de pediatria e 

constataram que 83% tinham prescrição e apenas 17% receberam orientações; 88% eram mães, e 

63% cursaram 1º grau incompleto. Daqueles com receita, 71% compreenderam bem a letra da 

receita, e 29% apresentavam compreensão regular ou ruim. Em 47% das prescrições, havia 

símbolos e/ou abreviaturas, dos quais, 59% não foram compreendidos. Quanto à compreensão do 

conteúdo da receita; 71% lembravam-se de todos os medicamentos prescritos; 15,7% não se 

lembravam, mas conseguiam ler a receita; 7,2% não se lembravam e referiam que o 

"farmacêutico" a explicaria; e 6% não se lembravam e nem conseguiam ler a receita. 

Moraes (2003) relata que a prescrição médica contém apenas o volume a ser administrado 

e o número de vezes, não referindo a hora mais adequada, como administrá-lo, as possíveis 

interações com outros medicamentos; e as famílias desconhecem o motivo pelo qual o seu filho 

está utilizando, bem como as conseqüências caso a criança deixe de tomá-lo.  

Moraes e Cabral (2004) afirmam que enquanto a criança encontra-se hospitalizada, ela é 

assistida por uma equipe interdisciplinar que possui um corpo de saber suficiente para atender sua 

demanda de cuidados. Entretanto, quando recebe alta chega ao domicílio portando uma lista de 

medicamentos que serão administrados pelos familiares os quais requerem instrumentos para a 

sua implementação. Diferentemente do contexto hospitalar onde os instrumentos mediadores para 

a administração de medicamentos como as seringas e sondas, não pertencem ao universo cultural 

da família que se instrumentaliza de objetos próprios como a colher e o copo de medicação 

pediátrica. 
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Esta situação é um desafio para as famílias que pelo despreparo podem administrar os 

medicamentos inapropriadamente. Potter (1999) afirma que apesar de os medicamentos 

beneficiarem os clientes de várias maneiras, qualquer um pode ter sérios efeitos colaterais ou o 

potencial de causar efeitos danosos quando administrados de forma imprópria. 

Pelo exposto acima, entendemos que há a necessidade de se produzir e de se validar 

materiais educativos sobre práticas de saúde e de cuidado, produzido a partir do discurso dos 

familiares educandos, sendo este um caminho alternativo que pode vir reduzir a lacuna existente 

entre o saber científico e o saber do senso comum criando uma aliança de saberes, ou seja, o 

material educativo deve ser entendido como uma forma de unir o conhecimento produzido e 

transmitido no discurso dos profissionais de saúde e àquele construído na prática cotidiana das 

classes não eruditas e transmitido por gerações. 

1.4 O material educativo produzido a partir da realidade dos cuidadores como forma de 

instrumentalizar o cuidado. 

Os materiais educativos que abordam temáticas relacionadas à saúde, geralmente, são 

produzidos por profissionais da área de comunicação e ocasionalmente sob a consultoria de 

profissionais de saúde. Os conteúdos selecionados privilegiam a transmissão de informações 

sobre saúde, segundo a concepção dos técnicos, mediada por uma linguagem tecnificada e pouco 

edificante para a constituição de sentidos pelos leitores; portanto seguem a lógica de um modelo 

de educação em saúde mais depositário que dialógico. As necessidades de conhecimentos 

emergentes do cotidiano dos familiares cuidadores não tomam lugar nesses materiais educativos, 

porque as suas vozes não são identificadas e apropriadas por esses textos.   

Moraes e Cabral (2004) relatam que durante a internação de recém-nascidos em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI) há algum tipo de orientação para os familiares sobre o 

cuidado domiciliar, entretanto ele se dá de forma vertical e depositária. Elas ponderam que, 
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apesar de ainda utilizar instrumentos mediadores e recursos próprios do ambiente hospitalar, o 

aprendizado se constitui com a permanência de membros da família (pai ou mãe) com o bebê no 

cenário da UTI, propiciado pela observação e demonstração dos membros da equipe de saúde. 

Os profissionais estão alheios à realidade domiciliar e pouco sabem sobre os instrumentos do 

processo de cuidar neste ambiente. Conseqüentemente o conteúdo é apreendido de forma acrítica 

e ingênua, ou seja, os familiares apreenderam o cuidado, sem refletir sobre ele. 

Cunha (2001) criticou o modelo de educação em saúde implementado nos serviços de 

terapia intensiva pediátrica para as famílias-educandas, qualificando-o de depositário e vertical, 

ao reportar-se a Paulo Freire como referencial teórico. A mesma autora quando fala de educação 

em saúde acredita que para um processo de ensino aprendizagem coerente com as demandas da 

família cuidadora de crianças com dependência de tecnologia, há a necessidade de conhecer as 

condições de vida dessa família e atrelar esse conhecimento à implementação de uma prática 

educativa individual e problematizadora. (CUNHA, 2001 p. 73)  

Já Boehs (2002) acredita na necessidade de se conhecer o perfil cultural da população a qual 

se está implementando a educação em saúde e aqui ela entende cultura como valores, crenças e 

práticas compartilhadas, apreendidas ao longo das gerações (BOEHS, 2002 p.91). Na medida 

em que se conhece as crenças, os valores que norteiam uma população, diminui-se a 

possibilidade de incorrer em um erro que poderia atrapalhar todo o processo de educação em 

saúde. Deve haver um elo de confiança entre os educadores e os educandos pois assim os 

benefícios a saúde serão maiores. 

Para Cabral (1997) deve haver uma união entre os princípios científicos e o senso comum 

para construir um núcleo sadio do conhecimento sobre o cuidado à criança, e ainda, não deve 

existir uma supremacia de um saber sobre o outro, uma verdade superior a outra, mas um 

equilíbrio entre saber científico e senso comum. Entende-se senso comum como o conhecimento 
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adquirido no cotidiano das pessoas. De acordo com Gramsci (1981) apud Cabral (1997) é a visão 

de mundo aceita entre as classes sociais não eruditas, que é complexa e encerra uma visão de 

mundo ocasional e desagregada. E uma boa educação é àquela que não abandona os conteúdos 

apreendidos durante toda uma vida, ela deve ser o caminho para a transformação da educação 

vertical existente. 

Além disso, o diálogo, partindo da experiência do outro, deve sempre permear o processo 

de educação em saúde, assim como a criatividade, flexibilidade e sensibilidade por parte do 

profissional de saúde como forma de conseguir chegar até as reais necessidades dos educandos e 

como conseqüência alcançar a congruência do cuidado entre o modelo explicativo da família e do 

profissional. (BOEHS, 2002; CABRAL, 1997) 

Rozemberg et al. (2003) em seu estudo sobre impressos hospitalares para orientação de 

pacientes e público em geral verificou que eles são elaborados pelos próprios profissionais de 

saúde e que tratam de assuntos unilateralmente definidos como relevantes, ajudando a popularizar 

os folhetos informativos em saúde. Contudo as finalidades destes impressos são orientar, adaptar 

comportamentos e uma forma de precaução contra futuras interpelações legais. 

Em estudo anterior este mesmo autor buscando as motivações e opiniões de profissionais 

de saúde sobre a produção de impressos hospitalares, descobriu a ausência de pesquisas prévias 

às produções e o pouco investimento em pesquisas que verificassem a recepção das mensagens 

junto ao público leigo para os quais se destinam.  

Porém este recurso de educação em saúde, ainda hoje, possui pouca credibilidade entre os 

profissionais de saúde quando relacionados à geração de hábitos saudáveis ou mudanças de 

comportamento. Muito deste descrédito pode estar relacionado à maneira superficial com que os 

materiais informativos são avaliados por aqueles que o produzem. Com isso é possível encontrar 

folhetos informativos contendo problemas de legibilidade textual, de visibilidade de caracteres, 
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no design e na linguagem visual como um todo. Sendo assim, é realmente difícil acreditar na 

educação em saúde a partir da veiculação de material informativo (ROZEMBERG et al., 2003). 

Nesse sentido, Ahmann & Johnson (2000) e Little et al. apud Rozemberg et al., (2003) 

defendem que os meios tradicionais de educação em saúde como panfletos, vídeos, boletins e 

outros tipos de informações que são transmitidas na sala de espera são importantes no processo 

de educação, porém é preciso envidar esforços para adaptar a informação que será transmitida às 

necessidades individuais de pacientes e familiares. Acreditam, ainda, na necessidade de se 

envolver pacientes e familiares no desenvolvimento dos materiais educativos, pois assim haverá 

um pouco mais de garantia de que esses materiais respondem as suas necessidades. 

Na transmissão de informação por qualquer meio, nós precisamos saber o que a 
família já sabe, o que ela deseja saber, como eles preferem receber esta informação e 
o que eles precisam de nós enfermeiras. (AHMANN  &JOHNSON  2000, p.90)  

Cabral et al.(2000) defendem um modelo educativo centrado na negociação de saberes 

correspondente a realidade da criança,  lugar onde a criança recebe os cuidados que contribuirão 

para o seu desenvolvimento global, com qualidade de vida. A partir da perspectiva de uma prática 

educacional centrada na negociação de saberes, mediada por recursos informativos com 

finalidade educativa, durante a graduação como estagiária e bolsista de iniciação científica, 

elaboramos materiais que contemplassem as necessidades de aprendizagem das famílias, 

tomando o banco de imagens do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança 

(NUPESC) gerado pelas dinâmicas de criatividade e sensibilidade realizada como familiares no 

espaço da oficina de cuidados como matéria prima, anteriormente já descrito.  

Esses materiais educativos foram de fácil entendimento, pois sua produção partiu das 

demandas dos familiares educandos, os textos e as imagens traduziram os seus saberes sobre 
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amamentação e estimulação mediado com os saberes científicos relacionados aos temas 

amamentação e estimulação. 

Em seu artigo Boehs (2002) discute os termos acomodação/negociação que até então eram 

tratados como sinônimos, só que para esta autora existem algumas diferenças conceituais 

importantes. Para ela na negociação cada parte precisa entrar com recursos e necessidades, 

possibilitando o poder de barganha de ambas as partes.(BOEHS, 2002). Negociar é buscar 

modelos explicativos da família e do profissional acerca do cuidado, utilizando recursos para se 

chegar a um entendimento entre eles. E para haver acomodação é preciso negociar, sugerir, trocar 

idéias, facilitar, auxiliar e oferecer condições para.(BOEHS, 2002) Sendo assim, quando lemos 

negociação nos vem a mente algo dinâmico em que existem duas partes tentando chegar a um 

acordo. Já o termo acomodação está relacionado a algo passivo, em que uma parte aceita ou se 

enquadra nas idéias da outra. 

Cada parte entra na negociação com necessidades insatisfeitas que o outro possa atender, 

bem como com recursos para oferecer. Se apenas uma das partes possuir alternativas, não há 

negociação e, sim, imposição (BOEHS, 2002). Trazendo isto para o objeto de estudo desta 

pesquisa podemos dizer que no processo de educação em saúde a negociação deve estar sempre 

presente, pois profissionais de saúde e clientes, neste caso familiares de CRIANES, detentores de 

conhecimentos e dúvidas, ou seja, em condições semelhantes, vão juntos chegar a um acordo 

sobre a melhor maneira de cuidar de seus filhos. É preciso que os profissionais de saúde 

abandonem a idéia de que somente eles sabem cuidar, se este perfil não for mudado continuará 

acontecendo o processo de imposição de conhecimento.   

Em um ambiente hospitalar os profissionais de saúde sempre saem em vantagem, pois 

aquele é o ambiente natural deles e os familiares estão passando por uma situação delicada, estão 

ansiosos e acabam por aceitar toda e qualquer informação por acreditarem estar fazendo o melhor 
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pelos seus filhos, logo o que acontece é a imposição do saber científico sobre o senso comum 

sem nenhuma tentativa de negociação entre eles. 

Para Osbome (1999) as pessoas aprendem de várias maneiras: ouvindo, vendo, lendo e 

fazendo. Uns preferem um método ao outro, mas na maioria das vezes a combinação deles é mais 

efetiva. Isto justifica a produção, validação e geração de materiais educativos como um novo 

recurso de educação em saúde, pois neles há a combinação de textos e imagens para além da 

transmissão de informação, mas produzem novos efeitos de sentidos pelo processo de 

apropriação. Muitos saberes sistematizados já fazem parte dos saberes dos educandos e este 

material só os fazem relembrar, ressignificar e produzir novos sentidos, pela aproximação e 

identidade que constitui com eles. 

Ao se partir da realidade de vida dos familiares cuidadores no enfrentamento com os 

desafios de cuidar da criança com necessidades especiais de saúde e que apresentam demandas de 

cuidados medicamentosos, acreditamos na possibilidade de se produzir materiais mais aderentes 

ao contexto existencial das famílias, cujas realidades sejam aproximativas. 

Espera-se, que ao lerem os materiais educativos, os leitores possam se identificar com ele 

e encontrar as respostas às suas dúvidas sobre o cuidado as CRIANES, visto que a produção do 

material deve sempre partir da perspectiva existencial de pessoas que lidam com problemas 

assemelhados. 

Todo enfermeiro que busca uma assistência diferenciada, voltada para o processo de 

educação em saúde deve em primeiro lugar abandonar um pouco o modelo profissional e passar a 

enxergar a família no seu mundo, procurar entender suas ações, não esquecendo que ele é um 

enfermeiro que foi preparado para potencializar o cuidado. 

A educação em saúde das famílias de crianças com demandas de cuidados especiais 

(DCE) nos remete para a determinação de novos temas emergentes da caracterização do perfil 
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destas crianças. Estudos de Gray (1997), Santos e Glat (1999), Cabral (1998), Cabral et al. 

(2000), Rodrigues (2000) e Cunha (2001) apontam para a emergência de novas necessidades das 

crianças que impõem a elaboração de materiais educativos, justificando a iniciativa de se validar 

folhetos educativos que comuniquem novas práticas de cuidar mais articulada com suas 

realidades de vida.  

A preparação das famílias para o desempenho do papel de cuidador representa uma 

tendência mundial, que tomou corpo com o resultado do advento da desospitalização, da criação 

dos serviços de homecare voltado para a internação domiciliar, e da disseminação dos hospitais-

dia. Essa preparação inclui a distribuição de materiais educativos pontuais que contribuem com o 

processo de cuidar dos familiares quando se encontram no domicílio vivendo o papel de 

cuidador.  

A produção de literatura científica para o público leigo cresce anualmente nos Estados 

Unidos. A título de exemplo pode ser citado Kangooro Care to Mother (LUNDGHINTON-HOE 

& GOLLANT, 1998). Todavia, nele é enfatizado aquilo que o escritor acredita que o leitor 

precisa saber, em uma linguagem que possa ser compreensível para ele, com uma abordagem 

mais informativa que educativa conscientizadora.  

Pestonjee (2000) escreveu Patient education, direcionado para os estudantes de 

enfermagem, com o intuito de formar profissionais preparados para desempenhar o seu papel de 

educador para o cuidado de pacientes e famílias. O conteúdo privilegia exclusivamente, o modelo 

biológico de demandas centrado nos sistemas e nas patologias, destacando seis tópicos a serem 

ensinados: medicações, atividade, nutrição, tratamentos, fatores de risco e cuidados subseqüentes. 

Nos EUA vem ocorrendo um crescimento de Centros de Pesquisa (Resource Centers) 

onde pacientes e familiares podem acessar a Internet, impressos e recursos audiovisuais contendo 

informações sobre saúde.  Estes centros têm desenvolvido junto com paciente, familiares e 
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profissionais materiais escritos e audiovisuais que ajudam no processo de cuidar, sendo este um 

espaço de produção de conhecimento vital e dinâmico (JOHNSON & AHMANN 2000). 

Woodring (2000) questiona Se você ensina 

 
a criança e a família aprenderam? como 

uma reflexão sobre a apreensão do que foi ensinado sobre questões de saúde e o que foi 

efetivamente aprendido. Portanto, é preciso repensar os modos e formas de educação em saúde 

com maior efetividade e sem perda de tempo, recursos e energia, defendendo assim, a otimização 

do processo educativo em saúde.  

Neste sentido, se justifica a implementação de pesquisas científicas que dêem emergência 

a materiais educativos e conteúdos de ensino-aprendizagem que correspondam às reais 

necessidades dos familiares-educandos-cuidadores, pois acreditamos ser necessário partir da 

realidade dos familiares para gerar material educativo compatível com as necessidades de 

informação e aprendizagem. Desta forma, contribuir com o rompimento de modelos verticais de 

educação, de caráter depositário, para a instituição de novos modelos que considerem o educando 

como sujeito do processo educativo em saúde ao invés de objeto deste processo.  

II SUPORTE TEÓRICO  

Os princípios teórico-filosóficos de Freire, os princípios da análise de imagens, os 

conceitos de apropriação e ressignificação de Smolka e a filosofia do cuidado centrado na família 

nas perspectivas de Ahmman & Johnson foram os suportes teóricos para conduzir a investigação. 

Freire, pela defesa de uma educação problematizadora em que o educando assume o papel de 

sujeito no processo ensino-aprendizagem. Do cuidado centrado na família por contar com a 

parceria dos familiares na produção do almanaque, tendo em vista a posição central que a família 

ocupa na vida da criança, suas intervenções cuidativas assumirem um papel permanente em 

oposição a dos profissionais que é temporária. A apropriação e ressignificação ajuda a 
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compreender os processos de significação do discurso científico relacionado ao medicamento e a 

produção de sentido constituída pelos familiares ao implementar a terapia medicamentosa.  

2.1 Contribuições da filosofia freiriana na concepção do papel do sujeito no processo 

educativo: a família como parceira 

Paulo Freire defendia a educação como possibilidade de libertação dos homens. Só pela 

educação o homem se reconheceria como um ser inacabado e em constante busca de ser mais, 

isto é o que ele chama de raiz da educação (FREIRE, 1994). Mas para que esta educação seja 

realmente prática de liberdade é preciso primeiramente que o homem tenha consciência da sua 

realidade, não uma consciência ingênua em que o homem faça um mero reconhecimento da 

realidade sem uma inserção crítica, conduzindo a nenhuma transformação de realidade objetiva, 

pois neste tipo de consciência não há um reconhecimento verdadeiro (FREIRE, 2004). 

Deve haver uma consciência crítica da realidade e isto só é possível porque somente o 

homem é capaz de distanciar-se do objeto para admirá-lo e quando o autor fala em admirar ele 

fala em tornar a realidade objetiva e de agir conscientemente sobre ela e isto se dá pela ação e 

reflexão ou, práxis humana. Ou seja, para que haja conscientização o homem tem que ultrapassar 

a esfera de apreensão espontânea da realidade e chegar a uma esfera crítica e isto não pode existir 

sem o ato ação-reflexão.  

... a conscientização não consiste em estar frente a realidade assumindo 
uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir 
fora da práxis , ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade 
dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de 
transformar o mundo que caracteriza os homem.(op cit., p. 26)  

Para Paulo Freire o homem chega a este nível de consciência crítica em dois momentos: 

primeiro chamado de codificação, ele deve partir de uma situação existencial real, ou seja, de 

uma situação que faz parte da sua realidade não uma situação criada pelo educador que ele ache 

importante ao aluno, partindo desta situação existencial o homem se distancia do objeto 
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cognoscível e neste momento educador e educando passam a refletir juntos, de modo crítico, 

sobre o objeto que os mediatizam. Com a descodificação que é a substituição da abstração pela 

percepção crítica do concreto, o homem atinge um nível crítico de conhecimento. (Freire, 1980)  

A mudança da percepção nada mais é que a substituição de uma percepção distorcida da 

realidade por uma percepção crítica da mesma e esta mudança se dá na problematização de uma 

realidade concreta. Implica admirá-la em sua totalidade, vê-la de dentro e, desse interior, separá-

la em suas partes e voltar a admirá-la, tendo assim uma visão mais crítica e profunda da sua 

situação na realidade que não condiciona. Implica uma apropriação do contexto, uma inserção 

nele, um não estar sob o tempo, mas no tempo. Implica reconhecer-se homem. Homem que deve 

atuar, pensar, transformar e não se adaptar fatalisticamente a uma realidade desumanizante. 

(Freire, 1994) 

Este mesmo autor acrescenta ainda que quanto mais conscientizados nos tornamos mais 

capacitados estamos para sermos denunciantes de uma estrutura desumanizante e anunciadores de 

uma estrutura humanizante. E este trabalho humanizante é o da desmistificação, é o olhar mais 

crítico possível da realidade, é aquele que desvela para conhecê-la e para conhecer os mitos que 

enganam, que oprimem e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante. 

Em seu livro Pedagogia do oprimido (2004) ele retoma este mesmo assunto e afirma que a 

pedagogia do oprimido como pedagogia humanista e libertadora é a pedagogia dos homens 

empenhando-se na luta por sua libertação, mas para isso é preciso que se saibam ou comecem 

criticamente, a saber-se oprimidos, eles tem que ser o exemplo para si mesmos, na luta por sua 

redenção.  

Ele afirma que a pedagogia do oprimido terá dois momentos: o primeiro, em que os 

oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 

transformação; e o segundo momento parte da realidade transformada e esta pedagogia deixa de 
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ser a do oprimido e passa a ser a dos homens em processo permanente de libertação.  Em 

qualquer destes momentos a luta será sempre de enfrentamento da cultura dominante. (Freire, 

2004)   

A crítica de Freire (2004) ao modelo de educação que orienta a prática pedagógica do 

educador, que transmite conhecimentos de quem sabe para quem não sabe, foi denominada por 

educação bancária. Nesse modelo, o educador é um ser superior que ensina ignorantes, cuja tarefa 

é encher os educandos dos conteúdos de sua narrativa. É uma educação descolada da experiência 

existencial dos educandos, na qual os conteúdos são retalhos da realidade desconectados da 

totalidade, ou seja, não tem significação para o educando. Na educação conduzida com base 

nesses pressupostos, os educandos são vasilhas, recipientes a serem preenchidos pelo educador e 

quanto mais encher os recipientes com seus depósitos, melhor será o educador. E quanto mais 

docilmente se deixam encher, melhor serão os educandos. Freire denomina este tipo de educação 

de bancária, antidialógica por essência e não comunicativa. Neste processo de educação o 

educador deposita no educando o conteúdo programático da educação que ele mesmo elaborou. 

(Freire, 1994; 2004) 

Na educação problematizadora e dialógica defendida pelo autor, o conteúdo jamais é 

depositado, ele parte e nasce dos educandos, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios 

e esperanças. Sendo, portanto, a investigação temática o ponto de partida do processo educativo 

dialógico. 

... não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. A 
investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como 
sujeito do seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu 
pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de 
consumir idéias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na 
comunicação. (FREIRE 2004, p. 101)  
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Em oposição a esse modelo, Freire defende uma educação dialógica, que resulta da 

conscientização do educando. Assim, o convencimento da necessidade de lutar não é uma doação 

de ninguém, mas chegou a este saber por um ato total de reflexão e ação e da superação da 

contradição educador-educando mediada pela relação dialógica. Como diz o autor, foi a sua 

inserção lúcida na realidade, na situação histórica, que o levou à crítica desta mesma situação e 

ao ímpeto de transformá-la ( p. 54). 

Enquanto a educação bancária mantém a contradição educador-educando, nega a 

dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica, a educação problematizadora 

afirma a dialogicidade e se faz dialógica. (FREIRE, 2004) 

Diálogo para Freire é uma relação horizontal entre os homens. Nasce de uma matriz 

crítica e gera criticidade. Somente ele, o diálogo, comunica. O diálogo é o encontro dos homens 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando na relação eu-tu. Este diálogo não 

é aquele repleto de palavras ocas, inautênticas, das quais não se pode esperar a denúncia do 

mundo. Diálogo é aquele que se nutre do amor, da humildade, do respeito ao próximo, de 

esperança, de fé, de confiança. Pronunciando o mundo, os homens se transformam e o diálogo se 

impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. O diálogo é 

uma exigência existencial, ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir se seus 

sujeitos interessados em transformar e humanizar o mundo, portanto não se pode reduzir a um ato 

de depositar idéias de um sujeito no outro, nem se tornar simples troca de idéias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1994; 2004) 

O educador que se apóia nesta educação problematizadora antes de qualquer coisa deve 

escutar o educando, conhecer a sua realidade, saber as suas necessidade deve incitá-lo a 

compreender o objeto cognoscível e não apenas recebê-lo. O educando precisa se apropriar da 

inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação se estabeleça. Ensinar e 
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aprender são frutos do esforço do educador de desvelar a compreensão de algo e com o mesmo 

esforço do educando de ir entrando como sujeito no processo de aprendizagem.  

Tomando como exemplo Rodrigues et al. (2000) em seu artigo sobre o desenvolvimento 

de uma prática educativa junto a mães de crianças com algum grau de desnutrição baseou-se no 

referencial de Paulo Freire para a elaboração da prática de educação em saúde. Estas autoras 

participaram da implementação e desenvolvimento do Programa de Recuperação do crescimento 

e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos de uma creche da periferia do Rio Grande/RS. Elas 

perceberam que mesmo com este programa as crianças que atingiam a idade de 5 anos não 

tinham peso e ou estatura adequados para a sua idade, e por isso elas sentiram a necessidade de 

participação das mães.   

As autoras trabalharam com círculo de cultura onde o primeiro tema gerador foi escolhido 

por elas (as pesquisadoras) tendo em vista a realidade dos sujeitos e os outros temas geradores 

foram escolhidos pelas próprias mães de acordo com os seus interesses. As pesquisadoras 

participaram apenas como coordenadoras do círculo de cultura. Nestes encontros vários temas 

foram discutidos: a multimistura como uma estratégia de recuperação nutricional; o combate a 

pediculose; os problemas relacionados à instabilidade financeira e as novas possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho. Neste espaço de dialogo e reflexão o grupo pode compartilhar 

saberes técnico, científico e popular, gerando novas possibilidades para enfrentar as situações de 

seu viver cotidiano, fazendo com que as mães se percebessem como cidadãs.  

Um outro artigo que também utiliza Paulo Freire como referencial teórico é o de Loureiro 

et al (2000) onde as autoras falam da formação do profissional de enfermagem, ou melhor, da 

enfermeira e discutem dois processos: o discurso da autonomia e a capacidade de transformação 

da realidade.  No primeiro processo as autoras percebem uma diferença entre o discurso e a 

prática dos professores, elas cobram autonomia das alunas, mas não praticam esta autonomia. As 
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autoras afirmam ainda que praticamente impossível desenvolver a autonomia transmitindo 

conteúdos, que as alunas devem agir com autonomia não devem ser submissas, mas esquecem 

que os comportamentos precisam ser vividos, experienciados e não transmitidos. 

Quando falam em capacidade de transformação da realidade Loureiro et al (2000) 

afirmam que formar uma enfermeira transformadora exige partir de situações concretas, fazer 

uma leitura crítica destas situações vivenciadas, problematizá-las junto ao educando, fazendo 

despertar a necessidade e o desejo de mudar. Exige traçar objetivos, metas e estratégias de 

mudanças, discutindo possibilidades com base na realidade concreta, e sobretudo, exige propiciar 

as alunas oportunidade de, percebendo-se e atuando como sujeitos, exercitarem-se como agentes 

de mudanças. No entanto o que se vê na prática é uma atitude completamente oposta onde as 

professoras exigem das alunas capacidade de serem transformadoras mas não  colocam as alunas 

como sujeitos do processo, tratam-nas como objeto. 

2.2 Contribuições do estudo de imagem na produção e análise de material educativo 

Na sociedade contemporânea, o papel da imagem na comunicação e na educação tem sido 

amplamente reconhecido por pesquisadores. É possível detectar nos textos atuais uma certa 

mudança na utilização das imagens, pois elas deixaram de ser subordinadas apenas ao texto 

escrito, com uma função ilustrativa ou motivadora, para constituírem-se em textos principais. 

Não é difícil encontrar textos escritos nomeando alguma coisa por sua definição gráfica, em que a 

imagem assume a principal forma de comunicação (MARTINS 2002).  

Para Joly (1996, p. 13) definir o termo imagem não é uma tarefa muito simples visto que a 

palavra é muito utilizada para designar várias coisas e possui muitas significações; por exemplo, 

de desenho infantil, de filme, de pintura mural, de cartazes, logotipo, entre outros. Para a autora, 

imagem, embora sempre nos remeta ao visível, indica algo que depende da produção do sujeito, 

isto é, depende de alguém que a produz ou reconhece, podendo ser imaginária ou concreta. A 
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imagem é uma representação da realidade compreendida por outras pessoas que não são as 

mesmas que produziram-na. Isto acontece porque há um compartilhamento de conhecimentos ou 

convenções socioculturais, vivências de situações semelhantes e necessidades de aprendizado 

comuns.  

Uma conseqüência imediata destas considerações para esta pesquisa é a necessidade de se 

definir imagem para os cuidadores de crianças com necessidades especiais de saúde, levando em 

conta suas experiências e vivências associadas às dificuldades e alternativas por eles encontradas 

para cuidar de seus filhos em uso de anticonvulsivantes, no domicílio. Sendo assim, trataremos o 

termo imagem como figuras, representações mentais de objetos reais e de situações existenciais 

do cotidiano comuns aos familiares de crianças em cuidado medicamentoso, utilizadas para 

elaborar os seus almanaques.

  

Joly (1996) classifica a imagem como sendo uma categoria heterogênea, pois reúne em 

um espaço limitado diferentes tipos de signos: signos icônicos, onde há uma relação de analogia 

entre imagem e o que ela representa; signos plásticos que estão relacionados com cores, formas, 

texturas; e os signos lingüísticos, ou seja linguagem verbal, mensagem que aquela imagem quer 

transmitir.  

Para Joly (1996) ao se analisar as imagens é necessário considerar dois pontos 

importantes: primeiro estabelecer limites e pontos de referência e isto é possível quando 

submetemos a imagem a interpretações diferentes, ou melhor, a diversos leitores com 

características semelhantes, e o que for comum entre as análises será considerado uma 

interpretação razoável e plausível da mensagem e, além disso, conhecer entre outros fatores, as 

circunstâncias em que ela foi produzida e o contexto no qual sua leitura dar-se-á.  

Martins (2002) afirma que ler imagens é uma atividade complexa, profundamente 

influenciada por princípios que organizam a possibilidade de representação e significado com a 
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cultura. Alguns destes princípios são descritos e exemplificados por Jewitt (2001), num estudo 

analítico de imagens a partir do quadro teórico de Kress e van Leeuwen (1996).  

Jewitt (2001) também explica uma das propostas de Kress e van Leeuwen de analisar as 

imagens a partir do seu significado interativo e composicional.  

Jewitt (2001) afirma, ainda, que as imagens interativas podem criar relações entre os 

observadores e o mundo dentro da imagem. Três fatores chaves são importantes nesta relação: 

distância, contato e ponto de vista. As combinações destes elementos podem gerar imagens, 

chamadas por Kress e van Leeuwen, de imagens de demanda ou de oferta. Ambas requerem as 

mesmas coisas do observador, informações, mercadorias e serviços, a diferença entre elas está no 

fato de que as primeiras solicitam diretamente dos observadores enquanto as do segundo tipo as 

oferecem ao observador. Pode-se identificar o que estas imagens pela expressão facial ou pelos 

gestos dos participantes, por exemplo, podem sugerir apenas quando o participante tem um olhar 

suplicante, geralmente direcionado para cima. 

A distância está relacionada à interação entre os participantes da imagem e o observador. 

As imagens podem trazer pessoas, lugares e coisas que estão perto ou distantes do observador, e 

esta distância impacta a interação entre imagem e observador. Quanto mais perto, mais detalhes 

estão visíveis, e mais familiares se tornam as imagens. Quanto mais distantes menos ligados 

estão, observadores e imagens (LEWITT, 2001). Um exemplo disto está no corte da imagem: 

imagens muito próximas, cortadas na altura da cabeça ou dos ombros, sugerem intimidade, 

relação pessoal; imagens de tamanho médio, cortadas na altura da cintura ou dos joelhos indicam 

uma relação social, sem qualquer tipo de familiaridade; e imagens longas, mostram o corpo 

inteiro ou são imagens distantes, sugerem uma relação impessoal.(op cit) 

O ponto de vista é um recurso que possibilita descrever tipos de significados produzidos a 

partir da manipulação das dimensões, vertical e horizontal, dos ângulos e do posicionamento dos 
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objetos representados na imagem (para cima, para baixo, de frente, de lado ou de costas). Por 

exemplo, o ângulo vertical indica uma relação simbólica de poder, o ângulo horizontal indica 

relação de igualdade entre os participantes da imagem e o observador. Já quando alguma coisa é 

desenhada de perfil na imagem, o observador não estabelece nenhuma relação com a imagem, ou 

seja, é uma relação de imparcialidade.(KRESS E VAN LEEUWEN, 1996 apud JEWITT, 2001)  

Jewitt (2001) relata mais quatro tipos de recursos semióticos descritos por Kress e van 

Leeuwen (1996) a saber: valor da informação, estrutura, modalidade e saliência. Também podem 

ser denominados como estruturas composicionais das imagens por poder serem aplicados ao 

layout da composição dos textos. O valor da informação está relacionado ao lugar em que os 

elementos que compõem as imagens são colocados. Por exemplo, os elementos que estão na 

esquerda representam o conhecimento antigo, e na direita é representado o novo, isto é, alguma 

coisa que não é conhecida ou aprovada pelo observador. O mesmo se dá para os elementos 

dispostos no topo, que Kress e van Leeuwen chamam de ideal, e os que estão na parte de baixo da 

página, denominados real. Porém isto está diretamente relacionado com os valores culturais 

ocidentais, onde na escrita romana a leitura se dá da esquerda para direita e do topo para o final 

da página, na cultura oriental acontece o inverso, então, os elementos também são dispostos de 

maneira inversa ao explicitado acima. 

A estrutura indica que os elementos da composição podem ter identidades separadas ou 

representadas em conjunto, ou seja, a estrutura conecta ou desconecta os elementos da imagem. A 

desconexão pode ser criada de vários modos como pela presença de linhas grossas ou finas na 

estrutura ou pela presença de espaços em branco entre os elementos da imagem, mas também 

pelo contraste de cor, forma e qualquer outra característica visual. Já a conexão se dá exatamente 

de maneira oposta, isto é, pela similaridade de cores, formas, vetores conectando os elementos e 

ausência de linhas ou espaços vazios entre os elementos da imagem. 
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O termo saliência é usado por Kress e van Leeuwen (1996) para indicar alguns elementos 

que chamam mais atenção que outros, e isto também se dá pela cor, contraste de cores e tamanho. 

Para Jewitt (2001) o termo modalidade está relacionado a forma como a imagem se apresenta, se 

em forma de fotografia, diagrama, gráficos entre outros. A diferença entre eles está no fato de que 

a fotografia representa o real, como se a imagem estivesse acontecendo naquele momento, vista a 

olho nu. Os diagramas e gráficos representam a verdade da realidade, as imagens são desenhadas 

objetivamente, cientificamente.  

2.3 Contribuição dos estudos sobre apropriação na produção e análise do material 

educativo 

Neste momento da dissertação irei discorrer sobre o termo apropriação, seu significado, 

uso mais comum e sua interface com o processo de produção de material educativo, objeto deste 

estudo. 

Internalização se refere ao processo de desenvolvimento e aprendizagem humana, na 

perspectiva histórico cultural, com o qual há a incorporação de modos culturais de agir, pensar, 

de se relacionar com os outros e consigo mesmo. Ou seja, na internalização o indivíduo vai 

assumir como seu algo de fora (de algum lugar, ou de alguém, um outro) como cultura, práticas 

sociais, isto é, produtos culturais. (SMOLKA 2000, p.27-28) 

Mais recentemente tem sido utilizado o termo apropriação como o mais adequado para 

designar este processo. Para esta mesma autora o termo apropriação poderia ser utilizado como 

sinônimo de internalização, pois também se refere a modos de tornar próprio, de tornar seu. Mas, 

além disso, o termo apropriação pode ser utilizado como tornar adequado, pertinente aos valores 

e normas socialmente estabelecidos, e ainda fazer e usar instrumentos numa transformação 

recíproca de sujeitos e objetos, constituindo modos particulares de trabalhar e produzir. (MARX e 

ENGELES apud Smolka 2000. p 28-29).  
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O termo apropriação não deve ser entendido apenas ligado ao termo internalização, mas 

também ao termo significação, ou seja, a produção de sentido. Smolka (2000) procura relacionar 

internalização, apropriação e significação baseando-se em Vygotsky que afirma serem as funções 

mentais relações sociais internalizadas.  

Ainda neste sentido o termo apropriação e internalização estão relacionados com o 

aprendizado, desempenho e realização de ações bem-sucedidas e sua adequabilidade deve ser 

avaliada de algum modo, deve atender as expectativas sociais. Porém isto nem sempre é possível 

ou verdadeiro, existem muitas maneiras de se apropriar que não são adequadas ou pertinentes 

para o outro, mas estão relacionadas aos diferentes modos de participação nas práticas sociais, as 

diferentes possibilidades de produção de sentido, independente do julgamento ou avaliação de 

uma outra pessoa para torná-lo adequado, apropriado ou pertinente. (SMOLKA 2000, p. 32-33) 

Para que um indivíduo se aproprie de alguma coisa é preciso que alguém o tenha 

enunciado em um algum momento recente ou remoto, então, existe um enunciador, uma 

mensagem e um receptor. E quanto mais clara for a mensagem, mais garantida é a comunicação e 

o entendimento desta mensagem. Segundo Machado (2000, 102-103) neste processo existe uma 

relação entre a linguagem, a construção de conhecimento e a significação. Ao transmitir uma 

mensagem o enunciador deve escolher as palavras mais precisas e isto tornam inseparáveis 

significado e palavra.  

O processo de comunicação que resultará na construção do conhecimento, não se 

estabelece apenas entre o emissor e o receptor, mas também por canais de transferências de 

informações, que no caso deste estudo seriam os materiais educativos que mediatizam a ação 

comunicativa. E quando a informação chega ao receptor esta não é automaticamente absorvida 

por ele, pois este é constituído de um saber acumulado, experiências vividas e tem suas próprias 
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competências que servirão de mediadores no processo de interpretação e compreensão (GOMES 

2000, p. 64). 

Gomes (2000) afirma que a produção de sentido acontece por meio da linguagem, é uma 

construção coletiva, fruto das experiências e práticas vividas anteriormente, o presente é definido 

pela experiência do passado. Nossas experiências anteriores são conectadas à experiência do 

momento presente. 

Como é possível perceber o termo apropriação tem diferentes significados e muitas 

tensões entre esses significados e isto leva a produção de diferentes efeitos de sentidos que são 

dependentes das situações, das posições dos sujeitos nas relações. Segundo Smolka (2000, p.38-

39) apropriação pode ser: tornar próprio; assumir; tornar adequado; desenvolver capacidades e 

meios de ação, de produção.  

A apropriação não é tanto uma questão de posse, de propriedade, ou mesmo de 
domínio individualmente alcançados, mas é essencialmente uma questão de 
pertencer e participar nas práticas sociais. Nessas práticas, o sujeito 

 

ele 
próprio um signo, interpretado e interpretante em relação ao outro 

 

não existe 
antes ou independente do outro, do signo, mas se faz, se constitui nas relações 
significativas. (SMOLKA 2000, p.37)  

A produção de sentido ou a apropriação é dialógica, é criada na interação com o outro, 

logo cada palavra do outro corresponde a uma série de palavras nossas, isto é, a uma réplica. E 

quanto mais numerosas e substanciais forem as nossas réplicas, mais profunda é a 

compreensão.(Faraco, 2003, p.109) Isto caracteriza a compreensão como processo ativo que está 

sempre relacionada com uma resposta, ou seja, para cada palavra ou enunciação é produzida na 

mente do receptor uma contra palavra ou uma resposta e para Bakhtin apud Machado (2000, 

p.112) desta forma o processo de compreensão determina uma série de interrelações complexas, 

de consonâncias e multissonâncias com o compreendido, enriquece-o de novos elementos. 
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Para Gomes (2000), na recepção, sempre ocorre a interpretação e a ressignificação e a 

enunciação da informação sempre se forma no outro (receptor) uma contra-palavra. 

No processo de construção do conhecimento/apropriação Gomes (2000, p. 64) afirma que 

existem dois ambientes informacionais: o individual e o coletivo. O primeiro está relacionado a 

tudo aquilo que é armazenado pelo homem, sua memória, é a subjetividade. Já o segundo 

relaciona-se aos conhecimentos comunicados, é a objetividade que está de alguma forma 

materializada, ou por uma determinada linguagem, ou por um suporte, o que assegura o acesso e 

utilização da informação em um contexto diferente daquele em que foi produzido. Este 

distanciamento gera a necessidade da recontextualização. Esta é uma vantagem da 

informação/conhecimento, poder ser sempre utilizada fora do seu contexto de criação implicando 

sempre em recontextualização. Porém tem uma grande desvantagem: a distância entre emissor e 

receptor pode dificultar o processo de apropriação/compreensão.   

Este mesmo autor ainda afirma que a construção do conhecimento não é uma situação 

mecânica, ela é o estabelecimento de prioridades daquilo que se deve e/ou deseja conhecer. E 

ainda concorda com Freire (1980) quando relata ser necessário um distanciamento para que se dê 

a construção do conhecimento, para Freire (1980) tomada de consciência.  

Para os dois autores este processo acontece da seguinte maneira: em um primeiro 

momento se dá a aproximação da realidade, isto como uma experiência não reflexiva, sendo a 

realidade um objeto não cognoscível, com o homem em uma posição não crítica, mas sim 

ingênua. Em um segundo momento ocorre o afastamento da realidade e só assim o homem é 

capaz de objetivar ou admirar esta realidade para poder agir conscientemente sobre ela. E 

finalmente, em um terceiro momento é que a significação ou a tomada de consciência, onde o 

homem ultrapassa a esfera espontânea de apreensão para chegar a uma esfera crítica. E isto só 
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acontece a partir da práxis-humana, isto é, o processo de ação-reflexão (GOMES 2000, p. 62-64; 

FREIRE 1980, p. 25-26). 

Como referido anteriormente, a produção de conhecimento não acontece de forma 

espontânea e neste sentido Gomes (2000) fala das tecnologias que mediatizam a produção de 

conhecimento e uma delas é a escrita que para ele representa os sentidos construídos por seus 

autores, constitui-se em acesso a muitos discursos produzidos em condições espaços-temporais 

anteriores e que traduzem diversas culturas, possibilitando assim um ambiente de intensa 

interlocução e dialogia. E ainda tem a vantagem da dispersão nos processos de significação e 

construção dos sentidos, pois este será reconstruído pelo leitor (receptor) pela sua interpretação, 

sem a intervenção direta ou indireta do emissor da mensagem (enunciador).   

Ainda sobre este mesmo assunto Gomes (2000, p. 67) afirma que o homem possui 

diversas competências mentais como a visual, musical, lingüística, corporal-cinestésica, entre 

outras, mas que o pensamento (conhecimento) é formado a partir de operações muitas vezes 

conflituosas dessas faculdades, portanto, o pensamento é o resultado da interação entre o 

organismo, meio ambiente e sistema cognitivo. Além disso, o pensamento está em constante 

renovação, também por esta ação interacionista, e cada conhecimento construído é sempre 

retomado e a cada retomada, ele pode surgir ressignificado. 

Quando se pensa os materiais informativos como um processo não apenas de 

comunicação, mas como mediador de conteúdo educativo e de mudança de comportamento 

Rozemberg et al. (2003, p. 537) afirma que: Na produção desse tipo de material educativo, não 

raro observam-se demandas por ingredientes substantivos na composição dos conteúdos.  

Entre esses ingredientes, a autora destaca: 

... sucesso na conquista de alinhamentos comportamentais a partir de grandes 
doses de boa informação a ser ajustada posologicamente , segundo 
capacidades individuais de assimilação. O estudo e o reconhecimento dos 
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perfis étnicos, cognitivos e culturais acrescentariam complexidade à tarefa de 
produzir dados de fácil assimilação , o que deveria conduzir a uma alta 
biodisponibilidade de informações úteis.    

Não se pode esquecer que ao analisar uma mensagem seja ela textual ou imagética, deve-

se sempre se colocar do mesmo lado do receptor e considerar o momento e as circunstâncias em 

que ela foi produzida, pois assim será mais fácil e melhor compreender a mensagem. 

Fazer a análise de uma imagem pode ter diversas funções como aumentar os 

conhecimentos, ensinar, permitir ler e conceber com maior eficácia mensagens visuais e 

diferentemente do que se pensa analisar imagens não mata o prazer estético e a espontaneidade da 

recepção das mensagens, pois sendo a análise uma tarefa difícil e que requer tempo, a sua prática 

irá causar o aumento do prazer estético e comunicativo das obras na medida em que aguça o 

sentido da observação permitindo captar mais informações do que aquela conseguida com a 

recepção espontânea.  

Sendo assim, em se tratando de material educativo, é extremamente importante que as 

imagens contidas nele sejam familiares para quem está na posição de recepção, para que eles 

possam captar o maior numero de informações possíveis não ficando apenas com aquelas 

apreendidas com um primeiro olhar, com o espontâneo, ou seja, a recepção das imagens não pode 

ser uma coisa espontânea tem que ser feita criticamente para se evitar a manipulação. Além disso, 

este novo processo de educação em saúde não pode jamais amputar diálogos e abortar relações de 

confiança, ou melhor, não são substitutos da interação entre profissionais e pacientes (Rozemberg 

et al 2003, p. 538-539). 
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2.4 Contribuições da filosofia do cuidado centrado na família na produção e análise de 

material educativo  

O envolvimento das famílias no desenvolvimento de materiais educativos é uma das 

formas de se viabilizar o cuidado centrado na família (AHMANN & JOHNSON 2000). 

Trata-se de uma abordagem que prioriza a inclusão da família no processo de avaliação, 

diagnóstico, planejamento e avaliação do cuidado e tem se tornado padrão no cuidado as crianças 

com necessidades especiais de saúde. Estas mesmas autoras defendem que as famílias devem 

estar envolvidas (GILLISSS apud NASCIMENTO E ROCHA 2002).  

Newton (2000) e Ahmann & Johnson (2000) definem o cuidado centrado na família como 

uma relação de parceria, uma negociação onde papéis e parâmetros são formados, pacientes e 

familiares são verdadeiros parceiros no cuidado e nas decisões a serem tomadas. Neste tipo de 

cuidado a enfermeira e os outros profissionais de saúde devem mudar a sua visão em relação aos 

pais, estes devem ser encorajados a fazer parte do cuidado o qual eles desejam para os seus filhos, 

a enfermeira é apenas a provedora de cuidado técnico nesta parceria. Ahmann & Johnson relatam 

que ainda hoje em muitos hospitais os familiares são vistos como visitas e para os defensores do 

cuidado centrado na família os pais devem ser vistos como cuidadores e devem decidir sobre a 

vida de seu filho. 

Newton (2000) ainda destaca que o cuidado centrado na família envolve o 

reconhecimento e a valorização da força da família no enfrentamento de várias situações e o 

papel da enfermeira é o de suporte a essas famílias. Para esta autora existem algumas barreiras 

que impedem o pleno desenvolvimento deste novo paradigma do cuidado. Ela entende o conflito 

de papéis, a falha na negociação e o poder de luta como as barreiras. 

O conflito de papéis está relacionado à doença da criança e os diferentes lugares que a 

família assume. Friedman apud Nascimento e Rocha (2002) afirma que o estado de saúde e 
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doença de qualquer membro da família afeta os papéis dos familiares. Newton (2000) acrescenta 

que os familiares precisam entender sobre a doença de seu filho, precisam se tornar 

familiarizados com o ambiente hospitalar e adaptar as mudanças que ocorrem nos 

relacionamentos na presença da doença, tudo isto como forma de diminuir o conflito de papéis. 

Ahmann & Johnson (2000) relatam que muito já tem sido feito para o fortalecimento do 

cuidado centrado na família, mas ainda precisa haver mudanças de atitudes e práticas, é preciso 

mudar a visão que os profissionais têm em relação aos familiares como provedores de cuidado, e 

enfatizar a importância da parceria e mais importante é preciso mudar a cultura do cuidado para 

assim o cuidado centrado na família se tornar uma realidade. 

Também por esta razão se justifica a implementação deste estudo pois acreditamos que 

conhecer a estrutura da família, seus papéis e como seus membros interagem entre si e com o 

ambiente é de fundamental importância. E ainda, defendemos a idéia de que a família é quem 

deve cuidar de seus filhos e detêm o saber sobre isto, ela tem que se instrumentalizar para o 

cuidado, e portanto, devem auxiliar na escolha de fontes de informação que contribuam para o 

planejamento do cuidado, ou seja, a família será minha parceira no processo de produção do 

almanaque. 

III  PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

3.1 O banco de dados das Oficinas de Projeção de Imagem 

3.1.1 Consulta de enfermagem 

Consistiu na primeira etapa de coleta de dados, realizada no mês de janeiro de 2005 e foi 

decisivo para a captação dos sujeitos durante a entrevista individual realizada no espaço da 

consulta de enfermagem e dos dados levantados nos prontuários; ambos orientados por um 

formulário. A partir daí foram selecionadas as crianças e seus cuidadores que administravam os 

anti-convulsivantes no domicílio. As consultas aconteceram em um consultório na Unidade de 
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Reabilitação (UR) do hospital cenário da pesquisa e os questionamentos giravam em torno da 

caracterização dos familiares e de seu papel de cuidador de crianças em uso de anti-

convulsivantes. Os dados levantados pela consulta e pela leitura dos prontuários foram inseridos 

em uma planilha que se somou  ao banco de dados do Projeto CRIANES, além de abrir 

possibilidades para convite de participação dos familiares como voluntários da pesquisa em 

apreço. 

       Posteriormente, com o intuito de complementar as informações constantes no banco de 

dados, foi realizada uma entrevista complementar com todos os sujeitos da pesquisa, a fim de 

conhecer melhor a história de cada família e dos seus respectivos filhos. Nessa entrevista foi 

utilizado o mesmo instrumento adotado na consulta de enfermagem realizada para a geração de 

dados do Projeto CRIANES. Essas entrevistas aconteceram durante a consulta de enfermagem, 

etapa obrigatória do estágio curricular do curso de especialização em enfermagem pediátrica da 

Escola de Enfermagem Anna Nery. Sendo a UR campo de estágio do curso de especialização, as 

enfermeiras, alunas do curso participaram dessa etapa da pesquisa. Além de finalizar o 

preenchimento do instrumento de coleta de dados, que constituiu a entrevista em si, as alunas 

também fizeram o exame físico completo nas crianças. 

3.1.2 Dinâmica de criatividade e sensibilidade: Concreto 

As Oficinas de Projeção de Imagem aconteceram no Laboratório de Pesquisa e 

Tecnologia Educacional em Saúde da Criança (LAPTESC) do Núcleo de Pesquisa de 

Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC), localizado também no hospital cenário da 

pesquisa. Elas foram desenvolvidas com três grupos distintos de familiares de cuidadores: , de 

crianças portadoras de HIV / AIDS; com atraso no desenvolvimento neuromotor (DNM);  e com 

outras condições incapacitantes. Esses dados compuseram o banco de dados da pesquisa 

relacionada ao Projeto CRIANES. 
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O laboratório é composto de duas salas (uma com recursos de informática e a outra é o 

espaço reservado para as Oficinas de Cuidado). Na sala reservada para as oficinas estão 

disponíveis para uso televisão, videocassete, aparelho de som, mesa, cadeiras e outros recursos 

necessários a Oficina. É um local tranqüilo, confortável e que oferece total privacidade a 

realização da pesquisa com grupos ou individual. Uma outra sala estava disponível e foi utilizada 

para a recreação das crianças acompanhadas pelos familiares que foram ao encontro. Elas 

permaneceram com uma auxiliar de pesquisa e tiveram brinquedos, assistiram vídeos, 

manusearam livros, revistas infantis, material para desenhar ou pintar. 

Participaram das Oficinas de Projeção de Imagem sobre o cuidado a criança com 

necessidade especial de saúde, familiares de 58 crianças (HIV/AIDS, DNM e outras condições 

incapacitantes), nos segundo semestre de 2004 e 1º semestre de 2005. 

Do terceiro grupo, formado por familiares de crianças em uso de anti-convulsivantes, 

apropriei-me dos dados referente à Dinâmica de Criatividade e Sensibilidade Concreto, dinâmica 

desenvolvida segundo o Método Criativo Sensível (Cabral, 1998). Naquela dinâmica, os 

participantes demonstraram o cuidado medicamentoso, destacaram as suas dificuldades e as 

estratégias utilizadas para supera-las  

A referida dinâmica teve como questão geradora de debate: Que estratégias de cuidado 

relacionadas à terapia medicamentosa vocês utilizam para cuidar do seu filho?. Ela foi a 

base para extrair os temas que fundamentaram o planejamento e a implementação da Dinâmica 

do Almanaque (explicada detalhadamente mais adiante), com o grupo de cuidadores experientes 

em terapia anticonvulsivante . O processo de apreensão dos temas requereu uma leitura atentiva 

do relatório de produção de dados constante no banco, dando origem as seguintes perguntas 

agrupadas em três subtemas:  
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A) A DOSE E EFEITOS DESEJÁVEIS E INDESEJÁVEIS 

1- QUAL FOI A PRIMEIRA DOSE INDICADA PELO MÉDICO DO HOSPITAL PÚBLICO? 

2- COMO VOCÊ DAVA O REMÉDIO DUAS VEZES AO DIA?  

3- QUAL FOI A DOSE INDICADA PELA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE? 

4- COMO VOCÊ DAVA O REMÉDIO TRES VEZES AO DIA?  

5- QUAL E A HORA QUE ELE COSTUMA TOMAR BANHO?  

6- QUAL É A HORA QUE ELE COSTUMA DORMIR?  

7- QUANTO TEMPO LEVA ENTRE A HORA DO BANHO E A HORA DE DORMIR? 

8- VOCÊ SABE PORQUE PRECISA TER O INTERVALO DAS DOSES?  

9- BASEADO EM QUE O MÉDICO CALCULA A DOSE?  

10- QUANTO TEMPO DURA O VIDRO DE REMÉDIO?  

11- QUAIS SÃO AS DOSES DOS REMÉDIOS?  

12- QUAIS SÃO OS HORÁRIOS DOS REMÉDIOS?  

13- QUAL FOI O HORÁRIO INDICADO PELO MÉDICO?  

14- PORQUE SEU FILHO ESTÁ TOMANDO ESTE REMÉDIO? 

15- QUAIS SÃO OS EFEITOS ESPERADOS QUANDO SE TOMA ESTE REMÉDIO? 

16- O QUE ACONTECE QUANDO SE DÁ A DOSE ERRADA? 

17- QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS E AS REAÇÕES ADVERSAS DESSES REMÉDIOS? 

18- QUAIS ERAM OS HORÁRIOS DESSES REMÉDIOS?  

19- PORQUE PAROU DE TOMAR OS OUTROS REMÉDIOS?  

20- QUAL ERA O HORÁRIO DO GARDENAL NO HOSPITAL?  

21- CONTINUOU O MESMO HORÁRIO? 

22- PORQUE O INTERVALO DE MEIA HORA ENTRE OS REMÉDIOS?  

23- QUEM FALOU PARA FAZER ASSIM?  

24- PORQUE NÃO PODE DAR OS TRES REMÉDIOS JUNTOS?  

25- QUANTOS REMEDIOS A SUA FILHA TOMA?  

26- COMO SÃO ESSES REMÉDIOS? COMPRIMIDO? XAROPE? LÍQUIDO?  

27- QUAIS SÃO AS DOSES DOS REMÉDIOS?  

28- QUAIS SÃO OS HORÁRIOS DOS REMÉDIOS? 

B) MODO DE APRESENTAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO REMÉDIO 

29- O REMÉDIO É COMPRIMIDO, SOLUÇÃO ORAL OU LÍQUIDO?   

30- VOCÊ DILUI O REMÉDIO?  

31- COMO VOCÊ APRENDEU A DAR O REMÉDIO?  

32- O QUE VOCÊ FAZ PARA CONVENCER O SEU FILHO A TOMAR O REMÉDIO? 

33-  QUAL A MELHOR FORMA DE DAR O REMÉDIO?  

34- O QUE VOCÊ FAZ PARA SEU FILHO NÃO ENGASGAR? 

35- COMO VOCÊ APRENDEU QUE É BOM DAR ALGUM TIPO DE LÍQUIDO DEPOIS DO 

REMÉDIO?  
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36- PORQUE VOCÊ USA A COLHER PARA DAR O REMÉDIO? (GOTAS) 

37-  COMO AS OUTRAS PESSOAS APRENDERAM A DAR O REMÉDIO? 

38- PORQUE NÃO CONFIA EM OUTRAS PESSOAS PARA DAR O REMÉDIO DO SEU FILHO? 

39- QUAL A QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA PARA DILUIR OS REMEDIOS?  

40- COMO APRENDEU A DILUIR?  

41- OS REMÉDIOS SEMPRE SÃO DADOS NESTA MESMA ORDEM?  

42- COMO VOCE DA O REMÉDIO AO SEU FILHO? 

43- COMO VOCE DA O REMEDIO A SUA FILHA? 

44- O QUE FAZER PARA A SUA FILHA NÃO COLOCAR O REMÉDIO PARA FORA?  

C) PROBLEMAS/DIFICULDADES FAMILIARES CAUSADOS PELO USO DO REMÉDIO 

45- COM QUEM VOCE DIVIDE AS DIFICULDADESPARA DAR O REMÉDIO AO SEU FILHO? 

46- QUE TIPO DE AJUDA VOCÊ RECEBE DAS OUTRAS PESSOAS? 

47- COMO SÃO RESOLVIDOS OS PORBLEMAS FAMILIARES RELACIONADOS A DAR O 

REMÉDIO AO SEU FILHO? 

48- COMO A FAMÍLIA AJUDA A RESOLVER OS PROBLEMAS RELACIONADOS A DAR O 

REMÉDIO AO SEU FILHO? 

49- QUAL ERA A MAIOR DIFICULDADE DE DAR O REMÉDIO NO COMEÇO? 

50- QUAL É A MAIOR DIFICULDADE DE DAR O REMÉDIO HOJE? 

 3.2 Tipo de pesquisa e método 

Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa e desenvolvida segundo o método criativo e 

sensível, com uma abordagem de intervenção. Tem-se a intenção de desvelar os conteúdos e 

temas relacionados à terapia com anticonvulsivantes, enunciados pelos familiares cuidadores de 

crianças com necessidades especiais de saúde e incorporar as experiências dos familiares 

cuidadores na produção de um almanaque. 

A pesquisa qualitativa segundo Wood e Haber (2001) permite entender o ser humano em 

sua totalidade, descobrir os significados atribuídos por eles (ser humano) as suas experiências 

sempre derivadas do seu contexto de vida. 

O aspecto qualitativo da pesquisa foi implementado no espaço das oficinas de cuidado e 

de projeção de imagens do Laboratório do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da 
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Criança (NUPESC). Em um primeiro momento, utilizando a dinâmica de criatividade e 

sensibilidade Almanaque (Cabral, 1997), onde foram produzidos textos escritos e imagéticos.  

3.2.1 O método criativo e sensível na produção de dados para a pesquisa 

O método criativo e sensível (MCS) de produção de dados incorporou a filosofia crítica e 

reflexiva desenvolvida por Paulo Freire na educação de adultos `as dinâmicas grupais 

desenvolvidas no movimento de mulheres. O MCS une três técnicas de coleta de dados: a 

entrevista semi-estruturada, discussão de grupo e a observação participante. (Cabral, 1998) 

Para Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos 

conhecimentos básicos apoiados em hipóteses que interessam a pesquisa e que geram um grande 

número de interrogativas que irão surgir à medida que se recebe as respostas dos sujeitos da 

pesquisa. Na discussão de grupo serão reveladas as opiniões informais dos sujeitos, sempre 

havendo a intercomunicação entre os sujeitos de forma a influir na consciência e no 

comportamento dos indivíduos. (SCHRADER apud MINAYO, 2004) 

Para Cabral (1998) as produções artísticas deixam transparecer o imaginário dos sujeitos, 

e este produto serve como base para reflexões e discussões coletivas. Minayo (2004) ainda 

destaca que o mais importante nas discussões de grupo são as relevâncias e os valores dos 

entrevistados. 

Para Ludke e André (1988), Cabral (1998) e Minayo (2004) entre outros, na observação 

participante o pesquisador tem a sua identidade revelada assim como os objetivos da pesquisa. 

Este é um processo construído pelo pesquisador e os atores sociais envolvidos onde se deve 

determinar o grau de participação do pesquisador no grupo. Enquanto observador, o pesquisador 

deve se colocar no mundo dos entrevistados como uma pessoa comum que participa do seu 

cotidiano, com respeito, empatia e o mais íntimo possível, abandonando sua postura de cientista, 

de detentor do conhecimento. (Minayo, 2004) 
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Minayo (2004, p. 135), com base em Schwartz e Schwartz, define observação participante 

como: 

Um processo pelo qual se mantém a presença do observador numa situação 
social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador 
está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, 
no seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto 
sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este 
contexto.  

Ainda sobre este assunto Cabral (1998) complementa afirmando que a observação 

participante além de propiciar um maior contato entre pesquisador e sujeitos da pesquisa também 

possibilita a descrição dos comportamentos destes sujeitos e ambiente físico onde se desenvolve a 

pesquisa. 

Segundo Cabral (1998) e Alvim (1999) a dinâmica sensível faz com que a pessoa saia de 

sua egocentricidade, aflora toda a sua subjetividade, criando em todos os participantes 

sentimentos, emoções, valores e crenças. Ainda segundo Alvim (1999) neste espaço de 

construção, desconstrução e reconstrução de idéias e valores, os pensamentos se misturam, num 

movimento dialético de aproximação e distanciamento, de ruptura e complementaridade. É a 

expressão do subjetivo frente à objetividade das produções artísticas e dos discursos enunciados 

no ambiente das dinâmicas. 

3.2.2 Dinâmica de Criatividade e Sensibilidade Almanaque 

A segunda etapa consistiu na realização de Oficinas de projeção de imagens direcionadas 

aos familiares de crianças em uso de anti-convulsivantes. Elas aconteceram no período de 

fevereiro de 2005 a agosto de 2005, empregando-se a dinâmica de criatividade e sensibilidade 

almanaque.  

A primeira dinâmica do almanaque, consistiu na produção de almanaques elaborados em 

uma folha de cartolina na cor azul com as perguntas específicas para cada cuidador. Abaixo de 
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cada pergunta havia um espaço para serem colados os textos escritos e imagéticos. 

Posteriormente os almanaques produzidos pelas familiares cuidadoras irão compor a produção do 

almanaque número 01 da Série: Cuidando da Criança em Uso de Medicamentos .  

Foram realizadas duas dinâmicas do almanaque com a seguinte questão geradora de 

debate: Que estratégias de cuidado relacionadas à terapia medicamentosa vocês utilizam para 

cuidar do seu filho?. A primeira, quando foram produzidos os almanaques individuais, aconteceu 

em fevereiro de 2005, no período da manhã com duração de 1h e 10min. Participaram desta 

dinâmica 07 pessoas: 03 familiares cuidadoras e 04 enfermeiras, a pesquisadora e três auxiliares 

de pesquisa. Destas, duas ficaram com as crianças enquanto as mães participavam da dinâmica e 

01 participou diretamente das atividades da dinâmica. 

A dinâmica do almanaque consistiu em cinco momentos. O

 

primeiro ou acolhimento foi o 

momento em que os familiares foram recebidos pela pesquisadora e oferecido um lanche, para 

que assim pudessem se sentir mais a vontade. No segundo, cada familiar procurou identificar o 

seu almanaque, e foi explicado detalhadamente em que consistia a dinâmica. Depois todas se 

sentaram próximo ao seu almanaque ao redor de uma grande mesa retangular de modo que todas 

podiam se ver face a face. Nesta mesa e em uma mesa próxima haviam textos escritos e 

imagéticos para serem colados nos almanaques, e também colas, tesouras e canetas tipo hidrocor 

coloridas. Foi dispensada a apresentação dos participantes, pois todos já se conheciam da 

Unidade de Reabilitação e dos encontros anteriores para compor o banco de dados. 

No terceiro momento, cada familiar construiu o seu almanaque individual, quando  houve 

uma maior interação entre as familiares, a pesquisadora e a auxiliar de pesquisa. Desta interação 

surgiram algumas situações existenciais, temas e conteúdos que fazem parte do almanaque. 

Algumas familiares falavam mais que outras. No início se mostravam um pouco inibidas e com 
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algumas dúvidas que foram sendo esclarecidas no momento em que surgiam, depois as familiares 

cuidadoras relaxaram e ficaram mais descontraídas. .

  
No quarto momento, cada familiar apresentou o seu almanaque explicando o significado 

de cada texto escrito e imagético, como eles respondiam a cada pergunta contida no almanaque. 

No quinto momento e último momento, houve uma discussão do grupo, mais efetivamente de 

duas cuidadoras que fizeram uma síntese do que foi apresentado pelo grupo.  

A segunda dinâmica almanaque aconteceu em agosto de 2005, quando foi produzido o 

almanaque coletivo. Neste almanaque coletivo estavam as perguntas que eram comuns a todas as 

familiares cuidadores, o que indicou a necessidade de se produzir um almanaque único. 

Participaram desta dinâmica as mesmas familiares cuidadoras da primeira dinâmica, a 

pesquisadora e 02 alunas de graduação como auxiliar de pesquisa. Teve o mesmo tempo de 

duração e seguiu os mesmos momentos da dinâmica anterior.  

A produção da dinâmica gerou um dispositivo artístico na forma de textos escritos e 

imagéticos individual e coletivos. Foi o momento em que os sujeitos usaram a sua criatividade 

orientada por perguntas específicas extraídas dos temas e subtemas da dinâmica do Concreto. 

Portanto, cada participante produziu o seu almanaque e o coletivo, orientado por um conjunto de 

perguntas adequadas a realidade da criança que não se esgotaram no encontro da dinâmica do 

concreto. Para tanto, selecionou-se textos escritos e imagéticos relacionados aos temas e 

subtemas e que, a seu juízo, melhor respondessem as perguntas. A produção coletiva consistiu na 

produção de um almanaque único, dialógico, interativo, de fácil leitura e comunicativo de um 

conteúdo pragmático. 

Os textos escritos e imagéticos, que foram disponibilizados aos sujeitos da pesquisa, 

foram selecionados previamente. Foram utilizadas revistas de circulação nacional que abordam 

os mais variados temas, desde de política, economia e saúde até assuntos corriqueiros como 
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moda, lazer e bem-estar. Também foram utilizadas imagens retiradas do site www.corbis.com

 
e 

do sistema de busca do www.yahoo.com.br.  

3.2.3 Encontros individuais para a elaboração do almanaque  

Participaram desta etapa da pesquisa duas familiares cuidadoras, uma mãe (Cuidadora E) 

e uma avó (Cuidadora D). Não foi possível compatibilizar a disponibilidade de horário comum a 

todas participantes da pesquisa. Nesse sentido, inicialmente, realizamos encontros individuais ou 

em pequenos grupos para que todas pudessem elaborar o seu almanaque .  

O primeiro encontro aconteceu no dia 02 de maio de 2005. Neste dia aconteceria o 2° 

encontro da dinâmica do almanaque, previamente agendado, com as duas cuidadoras acima 

citadas, porém a cuidadora E não compareceu a Unidade de Reabilitação (UR). Sendo assim fiz a 

entrevista com a cuidadora D, que teve uma duração média de 1h, foi realizada no Laboratório de 

Pesquisa e Tecnologia em Saúde da Criança (LAPTESC) do Núcleo de Pesquisa em Enfermagem 

em Saúde da Criança (NUPESC), descrito mais detalhadamente adiante quando descrevo o 

cenário da pesquisa.  

Durante o encontro, expliquei a cuidadora D como seria a atividade e a finalidade de 

estarmos fazendo o almanaque. Enquanto construía o seu almanaque dialogava comigo e com a 

auxiliar de pesquisa, uma aluna de graduação do programa de iniciação científica, pois desde o 

início nos colocamos a disposição para ajudar no que fosse preciso. Enquanto a cuidadora D 

estava participando da atividade, seu neto estava em uma outra sala preparada para receber as 

crianças, próxima ao LAPTESC, com outras auxiliares de pesquisa.  

O segundo encontro aconteceu no dia 04 de agosto de 2005, em um consultório da UR. 

Também teve uma duração média de 1h, com início às 14h e término às 15h. Não foi utilizado o 

LAPTESC, pois por se tratar de uma entrevista individual foi mais cômodo para a cuidadora E eu 

ir até a UR e assim não fazê-la ir ao laboratório com a sua filha, visto que o acesso ao laboratório 

http://www.corbis.com
http://www.yahoo.com.br
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requer que se subam duas escadas e a filha da cuidadora E é uma criança de seis anos que se 

locomove com muita dificuldade sendo necessário levá-la no colo. 

Como no encontro anterior, também foi explicado como seria a atividade e a sua 

finalidade. Além da cuidadora e eu estava presente uma auxiliar de pesquisa, aluna da graduação 

e estagiária de Iniciação Científica. Durante toda entrevista a cuidadora demonstrava cansaço e 

indisposição; mas enquanto a cuidadora estava conosco, sua filha estava na sala de atendimento 

da fisioterapia. Logo que se encerrou o atendimento da criança, a cuidadora E pediu para encerrar 

o encontro, mesmo sem ter terminado a produção do almanaque. Então, marcamos uma nova 

entrevista para a semana seguinte. 

No dia marcado fui a UR e a cuidadora E não compareceu. Na semana seguinte fui 

novamente ao seu encontro e ela optou por não continuar a produção do almanaque, mas 

concordou que o seu material gerado até o último encontro permanecesse na pesquisa. Embora a 

cuidadora não tenha permanecido ate o final da produção do almanaque coletivo, suas 

contribuições iniciais relativas as estratégias de cuidado foram incorporadas no almanaque final.  

3.3 Cenário, os sujeitos e os aspectos éticos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma Unidade de Reabilitação (UR) que faz parte de um 

Hospital público pertencente a uma Universidade Federal situada no município do Rio de Janeiro 

e se destina ao ensino, pesquisa e assistência. Este hospital presta o atendimento em nível 

ambulatorial abrangendo as áreas de pediatria, ginecologia, geriatria, clínica geral, pré-natal, 

nutrição, enfermagem, reabilitação e exames laboratoriais. Atende também dependentes químicos 

e portadores de HIV/AIDS adulto e infantil.  

Fizeram parte da pesquisa os familiares cuidadores de crianças em uso domiciliar de anti-

convulsivantes, sendo elas crianças egressas da UTIN e portadoras de doenças congênitas e 

adquiridas. Os familiares das crianças em uso de anti-convulsivantes, que participaram da 
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pesquisa, foram convidados e aceitaram participar como voluntários durante o tempo que 

julgaram conveniente. 

Dos participantes na Oficina de Projeção de Imagens do Projeto CRIANES, foram 

selecionados e convidados para participar da dinâmica do Almanaque sobre o cuidado 

medicamentoso com anti-convulsivantes familiares de 14 crianças, tendo comparecido familiares 

de oito (08) crianças no encontro da dinâmica do concreto empregada para mediar a Oficina de 

Projeção de Imagem e formar o banco de dados da pesquisa. Esse grupo constitui-se de nove (09) 

pessoas: sete (07) mães e duas (02) avós. Destas, três (03) mães e uma avó não vieram aos 

encontros subseqüentes referentes às oficinas de projeção de imagem quando aconteceram as 

dinâmicas do almanaque, permanecendo no grupo cinco (05) participantes: quatro (04) mães e 

uma (01) avó, com participação ativa na dinâmica do almanaque.  

Os familiares cuidadores que desejaram participar desta pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), onde constavam os objetivos da pesquisa, 

procedimentos, riscos e desconfortos, garantia de recusa de participação em qualquer momento, 

garantia de acesso aos resultados da pesquisa e a garantia de acesso ao pesquisador quando os 

sujeitos julgarem necessário.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HESFA/EEAN 

tendo protocolo n° 002/05 (Anexo 1). 

3.4 Os procedimentos de análise e validação dos dados 

3.4.1 Análise textual  

O relatório das dinâmicas e dos encontros individuais constituiu a fonte primária da 

pesquisa, corpus do texto, no qual foi aplicado alguns procedimentos da análise de  discurso 

(ORLANDI , 2001). 
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Inicialmente, para conferir materialidade lingüística e melhor entendimento do corpus do 

texto, adotaram-se convenções já validadas por Gonçalves (2003) e Moraes (2003) para facilitar 

o entendimento do leitor acerca do material analisado: 

1. (itálico) 

 

Comentários do pesquisador esclarecendo o contexto da enunciação, como 

movimentação do sujeito, a quem ou a quê se referem, motivações que levaram os 

participantes a falarem, dentre outras coisas. 

2. [frase] 

 

explicação dos fatos exteriores, normalmente sociais ou culturais, que possuem 

relação com o dito dos sujeitos.  

3. ... Incompletude do Pensamento 

4. > Interrupção da fala de um sujeito por um outro sujeito 

5. < Interrupção da fala de um sujeito pelo pesquisador 

6. (-) Interrupção da fala do pesquisador  

7. (INAUDÍVEL) A fala não pode ser transcrita, pois é inaudível 

8. Sublinhado Quando ocorrem falas simultâneas 

9. /   Pausa breve da fala do sujeito 

10.  //  Pausa Longa da fala do sujeito  

11. !   ênfase na frase 

12. _ início de enunciação 

13. \ Incompletude 

14. * Inconclusão 

15. (/) Inacabamento 

Com o processo de leituras sucessivas do material empírico, me deixei impregnar pelo 

conteúdo existencial e emocional das palavras, em seu sentido mais freiriano. Por outro lado, 

empreendi um movimento de apropriação do texto para dele extrair sua polissemia, identificar os 
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recursos de linguagem que possibilitava uma apreensão de sentido do dito, tal como 

recomendado na análise de discurso. 

A análise de discurso toma o discurso como objeto próprio da língua, ou seja, o da língua 

funcionando para a produção de sentidos. Nessa perspectiva, o texto é compreendido como a 

unidade de análise, portanto para além da frase. A análise de discurso privilegia o como esse 

texto significa (ORLANDI, 2001) e o discurso é entendido como efeito de sentido entre os 

locutores. 

As condições de produção do discurso dos familiares cuidadores, embora plurais, 

conservaram algumas particularidades homogêneas. Todas eram mulheres inclusas na categoria 

de familiar cuidadora, cujos filhos eram dependentes da terapêutica medicamentosa com 

anticonvulsivante e dependiam do sistema de saúde para o seguimento do tratamento.  

Ao se pensar discursivamente a linguagem, foi considerada, do ponto de vista da Análise 

de Discurso, o funcionamento da linguagem assentado na tensão entre os processos parafrásticos 

e polissêmicos.  

Entendem-se como processos parafrásticos aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 

algo que se mantém, isto é o dizível, a memória. A paráfrase representa o retorno aos mesmos 

espaços do dizer ((ORLANDI, 2001, p. 37-8). Já a polissemia é a fonte da linguagem, uma vez 

que ela é a própria condição de existência dos discursos, pois se os sentidos 

 

e os sujeitos 

 

não 

fossem múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria dizer . A polissemia é a simultaneidade 

de movimentos distintos de sentido no mesmo objeto simbólico.   

O processo de apreensão do dito das cuidadoras foi realizado a partir da leitura do corpus 

do texto da dinâmica quando extraímos as situações existenciais. Entende-se situação existencial 

ou situação-problema, no sentido freiriano, como tudo aquilo que constitui algum sentido para o 

sujeito, que possui algum tipo de informação que será decodificada pelo próprio sujeito. 
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Para facilitar este processo de análise, fizemos a leitura analítica do material empírico 

(dados produzidos) em quatro quadros analíticos. Para facilitar esse processo de análise, fizemos 

a segmentação do texto em cinco quadros analíticos.  No primeiro quadro, conferimos 

materialidade lingüística ao texto como um todo, buscamos a  completude das enunciações que 

foram possíveis e identificamos as situações existenciais de cada cuidadora. As situações 

existenciais surgiam a partir das perguntas que constituíram os almanaques. Para cada dinâmica, 

realizamos o mesmo procedimento de composição dos quadros analítico.  No primeiro quadro foi 

possível identificar todas as situações existenciais, sendo que cada uma foi destacada com uma 

coloração diferente, para facilitar a visualização. Todos os ditos das cuidadoras que constituíram 

as condições de produção de discurso foram marcados com letra diferente. 

Depois de identificadas todas as situações existenciais, passamos a produção do segundo 

quadro, nele individualizamos o conjunto de enunciações de cada cuidadora em uma coluna, 

sempre acompanhada pelas situações existenciais. Além disso, o processo de descodificação dos 

subtemas foi empreendido pela combinação dos efeitos de sentidos desvelados com as respostas 

às perguntas registradas em cada almanaque. Essas perguntas foram elaboradas por mim a partir 

do banco de dados já descrito anteriormente. Fora do segundo quadro, conservamos as 

enunciações discursivas referentes ao processo de apropriação das imagens para composição do 

almanaque apresentado no Capítulo II.  

Com esta segmentação do corpus do texto foi possível extrair os conteúdos referentes a 

situação existencial de cada cuidadora, o que nos levou a elaboração do terceiro  quadro. Tivemos 

o objetivo de sistematizar as situações existenciais para delas extrair os conteúdos relacionados 

aos subtemas relacionados a terapia com anticonvulsivante. A partir daí, passamos a produção do 

quarto quadro (Apêndice E), uma nova leitura foi empreendida, com destaque para os processos 
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parafrásticos e polissêmicos das enunciações subtematizadas, para o desvelamento dos sentidos 

atribuídos pelas cuidadoras, na recodificação dos temas e subtemas.  

O quinto quadro (Quadro I) constituiu-se de uma síntese dos temas geradores da dinâmica 

e dos subtemas decodificados pelas cuidadoras, os quais serão discutidos no Capítulo I, relativos 

aos conteúdos a serem incluídos na elaboração do material educativo.  

Quadro 1. Quinto quadro analítico: síntese dos temas e subtemas 

TEMA SUBTEMAS 
Dose adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis   Intervalo entre as doses 

Doses dos remédios 
Horários da medicação 
Efeitos dos remédios 
Reações das crianças  

Modo de apresentação e administração do remédio Diluição dos medicamentos e materiais utilizados 
Estratégias de administração dos medicamentos 

Dificuldades e facilidades dos familiares na 
implementação da terapia com anticonvulsivante 

Divergências entre cuidadores na forma de administração do 
medicamento 
Cuidado centrado na mãe e o papel dos cuidadores 
secundários  
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CAPÍTULO I 

OS FAMILIARES CUIDADORES DE CRIANÇAS EM TERAPIA COM 
ANTICONVULSIVANTE: AS POSSIBILIDADES DE ACERTO E OS LIMITES DO 
ERRO                       

...Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas agüenta... 

(Milton Nascimento e Fernando Brant) 
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Capítulo I 
Os familiares cuidadores de crianças em terapia com anticonvulsivante: As possibilidades 

de acerto e os limites do erro 

As cinco familiares cuidadores (B., C., D., A., e E.) de crianças com distúrbios 

neuromotores (DNM) convivem com a problemática de saúde e doença no cotidiano do cuidado, 

incluindo a terapia medicamentosa como parte desse processo de cuidar. As cinco crianças 

apresentavam necessidades especiais de saúde com diferentes demandas de cuidados, como 

descrito a seguir. 

1.1 As necessidades especiais de saúde e a demanda de cuidados das crianças 

Cuidadora B., mãe de J. 

J., filho da cuidadora B, tem sete anos, está em terapia medicamentosa com 

Carbamazepina, Ácido Valpróico e Nitrazepam. Iniciou o esquema com anticonvulsivantes 

depois de constatadas convulsões associadas à vacina tríplice bacteriana (DPT), com cinco anos 

de idade. É dependente de medicamentos para manter-se sem episódios convulsivos. Encontra-se 

em reabilitação funcional na fisioterapia, desde outubro de 2003.  

Sua mãe é a cuidadora principal, cuja escolaridade é o ensino fundamental incompleto. O 

pai é o cuidador secundário, com a mesma escolaridade da mãe.  

A família é composta de quatro pessoas (duas crianças e dois adultos). A renda familiar 

de dois a três salários mínimos (R$520,00 a R$780,00), valor de referência nacional4 é 

decorrente do trabalho do pai como bombeiro hidráulico. Esses recursos são utilizados para as 

despesas regulares (alimentação, moradia, despesas medicas etc) e nas despesas com transporte 

até as instituições de saúde e compra de medicamentos para o J. A renda per capta da família e 

                                                          

 

4 O salário mínimo nacional em Janeiro de 2005 era de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Levando em 
consideração que o dólar americano a época era de U$ 2.69, a renda familiar era de aproximadamente U$ 96.65.  
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de R$130,00 a R$195,00 por pessoa.   A família não recebe nenhum benefício social a que J. tem 

direito.  

As condições de vida de J. revelam uma vinculação a dois serviços de reabilitação para 

atendimento neurológico e fisioterápico. O esquema vacinal está incompleto, pois não tem o 

reforço da BCG. Ele não freqüenta nenhuma classe escolar e o seu lazer se limita ao ambiente da 

casa e ao círculo instituição de saúde-casa. Não se vincula a nenhuma outra instituição ou 

equipamentos sociais, como Escola, por exemplo.  

Quanto aos direitos fundamentais previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069/90), somente o direito à convivência familiar e ao atendimento em saúde está 

assegurado a J. O investimento prioritário sobre sua condição de doença e não de saúde o tem 

privado do acesso à Escola, Cultura e Lazer. Nesse contexto de vida, a fisioterapia, a 

neuropediatria e a terapia com anticonvulsivante assumem um lugar central na vida da criança e 

de seus familiares-cuidadores.  

Cuidadora C., mãe de Da 

Da., filho da Cuidadora C.,  tem um ano e dez meses. Sua mãe tinha 27 anos no período 

da gestação, fez nove consultas de pré-natal. Ele nasceu em um hospital particular localizado na 

Baixada Fluminense,  a termo com 39 semanas de gestação por parto normal. Durante o parto 

aspirou mecônio levando a uma parada cardio-repiratória (apgar 0 e 1, respectivamente no 

primeiro e quinto minutos de vida). Após 12 horas de nascimento foi transferido para um 

hospital público do Município do Rio de Janeiro. Durante esse período, permaneceu em 

oxigenioterapia por oxy-hood, pois o hospital não possuía recursos necessários ao seu 

atendimento. No hospital público, permaneceu internado por um período de 45 dias, dos quais 35 

somente na UTIN, onde ficou intubado por 20 dias. A sua história de crises convulsivas se 

iniciou ao nascimento, quando passou a usar anticonvulsivante (Fenobarbital) como uma terapia 
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de sobrevivência, além de polivitamínicos (Protovit® e Redoxon®). A criança apresenta 

paralisia cerebral e encontra-se em reabilitação funcional na fisioterapia, desde outubro de 2003.  

Sua mãe é a cuidadora principal e possui ensino médio incompleto. Seu pai possui ensino 

superior incompleto, trabalha como segurança e recebe de dois a três salários mínimos nacional. 

A renda familiar e composta com recursos oriundos do trabalho do pai e da aposentadoria da avó 

paterna que mora com eles. Esse dinheiro é usado para a manutenção de três pessoas (uma 

criança e dois adultos), incluindo aí as despesas com a compra de seus medicamentos. A criança 

possui passe livre de ônibus como benefício social. A família não recebe outro benefício social.  

As condições de vida de Da. revelam uma vinculação a três  serviços de reabilitação para 

atendimento neurológico, fisioterápico e pediátrico, sendo os dois primeiros em diferentes 

instituições públicas e o último vinculado a um  plano de saúde privado. O esquema vacinal está 

completo para a sua idade e seu lazer se limita ao ambiente da casa. A vida de Da. se 

circunscreve ao círculo instituição de saúde-casa, sem vinculação com outros equipamentos 

sociais como creche ou pré-escola. 

Levando-se em consideração os direitos fundamentais previstos pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente (op cit), Da. é uma criança com necessidade especial que tem assegurado o 

direito à convivência familiar e ao atendimento em saúde. Os direitos à Cultura e ao Lazer estão 

sendo privados pelo investimento prioritário sobre sua condição de doença e não de saúde. Nesse 

contexto, a fisioterapia, a neuropediatria, a consulta com o pediatra e a terapia com 

anticonvulsivante assumem lugares centrais na vida da criança e de seus familiares-cuidadores.  

Cuidadora D, avó da criança G 

G., neto da cuidadora D, tem um ano e cinco meses. Sua mãe tinha 19 anos na gestação, 

fez acompanhamento pré-natal (12 consultas). G. nasceu de parto normal, prematuro com 25 

semanas de gestação, pesando 860g e permaneceu internado em uma UTIN por 55 dias. Durante 
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a gestação, sua mãe apresentou obstrução placentária ,  provável causa do parto prematuro. 

Iniciou o uso de anticonvulsivantes nas primeiras horas após o nascimento quando desenvolveu 

um quadro convulsivo, reportado pela mãe como rigidez muscular, extensão dos membros, 

crises de ausência com perda do choro . Seu esquema terapêutico inclui: Acido Valpróico, além 

do plovitamínico Protovit® e sulfato ferroso. A criança apresenta microcefalia e encontra-se em 

reabilitação funcional na fisioterapia desde julho de 2004.  

Sua mãe e sua avó são as cuidadoras principais. A mãe possui ensino médio completo e a 

avó ensino fundamental incompleto. A mãe trabalha como recepcionista em tempo integral, 

cabendo a avó o cuidado de G. na ausência da mãe. A avó compartilha com a mãe o 

acompanhamento de  G. aos serviços de saúde. Seu pai possui ensino superior incompleto, está 

terminando a faculdade e não trabalha, ele é seu cuidador secundário porque quando está em casa 

ajuda com os cuidados. 

A renda familiar de dois a três salários mínimos (R$520,00 a R$780,00), valor de 

referência nacional, resulta do trabalho da mãe e do companheiro de sua mãe (a avó de G.). Esses 

recursos destinam-se ao sustento de todas as pessoas que vivem na mesma casa (G., sua mãe, seu 

pai, sua avó e o avô-padrasto e sua tia) incluindo aí as despesas com a compra dos 

medicamentos. A ajuda financeira dada pelo padrasto de sua mãe também o caracteriza como 

cuidador secundário. A criança possui passe livre de ônibus como benefício social. A família não 

recebe outro benefício social.  

G. está vinculado a quatro serviços de reabilitação para atendimento de fisioterapia, 

fonoaudiologia,  pediatria e o neuropediatria, sendo os dois primeiros em uma instituição pública 

e os dois últimos do plano de saúde empresarial. O esquema vacinal está incompleto (falta a dose 

de reforço da vacina anti-sarampo). Suas atividades de lazer incluem passear no Shopping, 

brincar no parque perto de casa e ir a praia. Portanto, possui uma vida social que ultrapassa os 
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limites da casa. A vida de G. não se circunscreve apenas ao círculo instituição de saúde-casa, 

porém não possui vinculação com outros equipamentos sociais como creche ou pré-escola. 

Pensando nos direitos fundamentais previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(op cit), G é uma criança com necessidade especial que tem assegurado o direito à convivência 

familiar, à saúde e ao lazer, ou seja. Entretanto, a renda familiar não e suficiente para atender as 

demandas da condição especial de saúde da criança. Ainda assim, os cuidados relacionados a 

condição neuromotora  da criança (fisioterapia, a neuropediatria e a terapia com 

anticonvulsivante) possuem um papel prioritário em sua  vida  e de seus familiares-cuidadores.  

Cuidadora A, mãe da criança N 

N., filha da cuidadora A, é uma criança de um ano e seis meses.  Nasceu a termo com 39 

semanas de gestação, parto cesário com apgar 6 e 9, respectivamente no primeiro e quinto 

minuto. Permaneceu na unidade intermediaria neonatal por uma dia devido a dificuldade inicial 

de sucção. Aos seis meses de idade teve meningite tuberculose (por Bacilo de Koch), e a partir 

daí desenvolveu um quadro de hemiplegia esquerda, hidrocefalia e episódios de crises 

convulsivas, quando fez uso de terapia anticonvulsivante com Clonazepam. N. também toma 

Label® (ranitidina) e Digesan® (para refluxo gastroesofagico). Encontra-se em reabilitação 

funcional na fisioterapia desde novembro de 2004. No momento da coleta de dados, não estava 

em uso de Clonazepam, porque as crises convulsivas cessaram. 

Sua mãe é a sua cuidadora principal, possui o ensino médio incompleto (ainda estuda); 

suas avós materna e paterna e seu pai são seus cuidadores secundários, porque cuidam de  N. na 

ausência da mãe. O pai recebe o seguro desemprego de menos de um salário mínimo nacional, 

recurso usado para o sustento de três pessoas (uma criança e dois adultos), incluindo aí as 

despesas com transporte para levar o N. até as instituições de saúde e a compra de seus 

medicamentos. A família não recebe nenhum benefício social.  
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N. está vinculada a duas instituições de saúde para reabilitação, uma responsável pela 

fisioterapia e fonoaudiologia, e outra onde faz acompanhamento com pediatra e neuropediatra. O 

esquema vacinal está incompleto, pois não tem o reforço da tetravalente (DPT + HIB) e não tem 

a dose da anti-sarampo. O seu lazer se limita ao ambiente da casa. A vida de N. se circunscreve 

ao círculo instituição de saúde-casa, sem vinculação com outros equipamentos sociais como 

creche ou pré-escola. 

Apesar de os seus direitos fundamentais de cuidado em saúde e de convivência familiar, 

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, serem atendidos; o acesso a cultura e ao 

lazer estão sendo privados pela sua condição de doença. A condição da criança revela o 

comprometimento da família com a condição neuromotora e o seu investimento na reabilitação 

funcional da criança. Do mesmo modo, a atenção da família concentra-se na adesão a 

reabilitação e limita a convivência social da criança ao núcleo familiar. A contribuição do Estado 

no provimento de recursos para atender as necessidades da criança se restringe aos serviços do 

Sistema Único de Saúde. Por outro lado, há uma ausência de intervenções promotoras da saúde 

da criança.  

Cuidadora E, mãe da criança Lu 

Lu., filha da cuidadora E., é uma criança de sete anos. Nascida de parto normal, a termo, 

com 2.975g, ficou no alojamento conjunto por dois dias. Sua mãe é gesta IV, para IV, fez pré-

natal e não apresentou nenhuma intercorrência durante a gravidez. Com um ano e meio Lu. 

começou a desenvolver sinais e sintomas de irritabilidade, sonolência, tendo o seu 

desenvolvimento neuropsicomotor comprometido, a partir de então passou a fazer uso de 

Fenobarbital (medicamento anticonvulsivante). Após muita peregrinação pelas instituições de 

saúde foi diagnosticado encefalopatia mitocondrial. Lu. também é portadora de uma cardiopatia: 
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válvula aórtica bicúspide espessada com regurgitação leve. Encontra-se em reabilitação 

funcional desde de 2003.  

Sua mãe é a cuidadora principal, tem 43 anos e possui o ensino fundamental incompleto. 

Seus cuidadores secundários são o pai, três irmãs mais velhas, uma tia e uma vizinha. O pai 

possui o ensino fundamental incompleto, é vendedor em tempo integral. Recebe um salário 

mínimo nacional, usado para o sustento de toda a família (o casal, dois adolescentes e uma 

criança), incluindo aí os gastos com a compra dos medicamentos. A renda per capita situa a 

família abaixo da linha da pobreza (recursos inferior a R$50,00 por pessoa)  

A renda familiar é complementada pela venda de sapatos em uma feira semanal, pela 

comercialização de produtos (refrigerante, sucos, bolos e biscoitos etc) em um pequeno bar no 

prédio onde moram (sob a responsabilidade da mãe de Lu), além de R$ 45,00 referente ao 

programa bolsa-escola do governo federal. A criança possui o passe livre de ônibus (beneficio 

social do Estado do Rio de Janeiro) para que a família possa transportá-lo aos serviços de saúde e 

outras instituições. O benefício da previdência social está em processo de liberação. É importante 

ressaltar que a irmã mais velha de Lu. é portadora de uma cardiopatia e precisa de 

acompanhamento contínuo e medicamentos do mesmo modo que ela. Ou seja, nessa família duas 

crianças possuem necessidades especiais de saúde com necessidade de monitoramento continuo 

e de proteção da Família, Sociedade e do Estado.  

As condições de vida de Lu. revelam uma vinculação a dois  serviços públicos de 

reabilitação;  em um, ela é acompanhada pela fisioterapia e fonoaudiologia e no outro pelos 

serviços de pediatria, neuropediatria e cardiologia. O esquema vacinal está completo para sua 

idade.  

Mesmo sendo uma criança com necessidades especiais de saúde não deixa de ir a escola, 

de brincar, geralmente com as suas irmãs, e faz parte do convívio social da família, dos 
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encontros religiosos e da feira. Está sempre no bar com a sua mãe e em qualquer lugar que a 

família esteja, ela está sempre junto. Lu. tem todos os seus direitos fundamentais, previstos no 

ECA, respeitados. Mesmo assim a fisioterapia, a neuropediatria e a terapia com 

anticonvulsivante assumem um lugar central na vida da criança e de seus familiares-cuidadores.  

Todos os casos aqui apresentados revelaram uma necessidade do saber e da prática de 

enfermagem no cuidado a criança em terapia medicamentosa de sobrevivência, especialmente no 

compartilhamento de conhecimentos que fortaleceriam os cuidadores nas ações de cuidado. A 

ausência de intervenção de enfermagem é uma questão que precisa ser revista na equipe 

interdisciplinar e nas instituições de saúde, para apoiar a família no atendimento as necessidades 

especiais de saúde da criança.  Conhecendo a realidade das crianças e de seus familiares 

cuidadores, iniciamos o processo de produção do almanaque, com a constituição dos temas, 

subtemas e conteúdos surgidos a partir da dinâmica de criatividade e sensibilidade, os quais 

serão apresentados a seguir.  

1.2 Os temas e conteúdos relacionados aos cuidados à criança em terapia com 

anticonvulsivante: saberes e práticas dos familiares cuidadores na produção do almanaque 

O processo de produção do almanaque sobre o cuidado a criança em terapia com 

anticonvulsivante foi desenvolvido tomando como base o saber de experiência feito das 

familiares cuidadoras de crianças com distúrbios neuromusculares. Esse saber foi construído no 

cotidiano do cuidado e se expressou em suas enunciações a partir das situações existenciais. 

Enquanto os subtemas e os conteúdos foram desvelados no movimento do diálogo, de forma 

interativa e plural, a partir das situações existenciais; a apropriação dos textos imagéticos e 

escritos (discutidos no capítulo II) revelou os erros e acertos das familiares cuidadoras na 

implementação da terapia com anticonvulsivante. Tanto as revelações como os desvelamentos 
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tomaram parte no processo de produção de um material educativo, tendo como personagens 

centrais os cuidadores e as crianças.  

O almanaque de cada familiar e o almanaque coletivo continham perguntas específicas 

para cada criança e relacionavam-se ao temas:

 

dose adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis; 

modo de apresentação e administração do remédio; dificuldades e facilidades dos familiares na 

implementação da terapia anticonvulsivante. Tais temas foram ressignificados pelos familiares-

cuidadores com sentidos diferentes.  

A opção de se levantar subsídios para a produção de um almanaque coletivo prendeu-se 

ao fato de que muitas perguntas eram comuns a todas as familiares, logo seria oportuno conhecer 

as similaridades ou discordâncias entre as respostas.  

Os números justapostos às siglas TEC (tempo de enunciação discursiva da cuidadora), 

TEP (tempo de enunciação discursiva da pesquisadora) e TEA (Tempo de enunciação do auxiliar 

de pesquisa) são indicativos da seqüência de intervenção enunciativa e de interação de cada 

participante no encontro.  Eles revelam o caráter dialógico e interativo que a produção do 

almanaque requereu no espaço grupal, correspondendo à disponibilidade da pesquisadora para 

atender as demandas da cuidadora. 

Tema 1: Dose adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis 

Relacionado ao tema dose e efeitos desejáveis e indesejáveis havia no almanaque das 

cuidadoras e no almanaque coletivo uma série de perguntas.  

Subtema 1.1: Horário da medicação 

Baseado na informação de que J. utilizava três medicamentos anticonvulsivantes, pergunto: 

TEP3: _ A senhora (T. - TECb) disse que o J. toma 
três remédios, não é? [...] você dá sempre os remédios 
na mesma hora?  
TECb1: _ É de meia em meia hora.  
TEP4: _ Isso. Mas (qual é o primeiro)? 

TECb2: _ Primeiro é o Tegretol®, depois o 
Depakene® e por último o Nitrazepol®.  
TEP5: _ Mas são sempre assim?  
TECb3: _ Sempre!  
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Figura 3.Produção artística. Almanaque de TECb.  

Além de ressignificar a pergunta relacionada à ordem em que os remédios Tegretol®, 

Depakene®  e Nitrazepol® são administrados como seqüência (primeiro, segundo e terceiro); a 

familiar cuidadora acrescenta a informação de que o faz com um intervalo de 30 minutos entre 

eles. A sua enunciação é marcada pela recorrência discursiva mediada pelo processo parafrástico. 

TEP179: _De oito (horas) em oito (horas)  sempre. Qual é o primeiro? 
TECb35: _ O primeiro é o Tegretol®, o segundo é o Depakene® e o terceiro é o Nitrazepol®. 
TEP180: _ Ah! De manhã é assim.  E... à noite? 
TECb36: _ A mesma coisa. Primeiro o Tegretol®, segundo o Depakene®, depois o.../ Porque tem sempre que ser de 
doze em doze horas [...] sempre naquela mesma hora.  
[...] 
TECb34: _ Aqui é que são sempre na hora certa. Tem que dar na hora marcada. Tem que ser oito (horas) da manhã 
e oito (horas) da noite entendeu? 

Na resposta da cuidadora B (TECb) descodifica-se o tema dose e efeitos desejáveis e 

indesejáveis em três subtemas: ordem da medicação, horário da medicação e intervalo entre as 

doses. A cuidadora B administra os três medicamentos por via oral -  Tegretol®, Depakene® e 

Nitrazepol® -  seguindo sempre a mesma ordem, de 12 em 12 horas (em dose fracionada) e não 

de 8 em 8 horas como perguntei.  

O conteúdo relacionado à ordem dos três medicamentos envolve a administração com 

intervalo de meia hora. Duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, sempre às 8:00 e 20:00 horas na 

mesma seqüência. Os medicamentos anticonvulsivantes não podem ser administrados juntos, pois 

apresentam interação medicamentosa, o que compromete a sua eficácia. As seguintes reações 

podem ser esperadas quando esses medicamentos são administrados juntos: a carbamazepina 

(Tegretol®) tem a sua depuração inibida pelo ácido valpróico (Depakene®); o aumento da 

capacidade metabólica das enzimas hepáticas pode causar uma redução na concentração de 
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carbamazepina, na estabilidade do equilíbrio e um aumento da taxa metabólica do ácido 

valpróico. São medicamentos de meia-vida longa variando de 9 a 18 horas para o ácido valpróico, 

20 horas para a carbamazepina e de 24 a 36 horas para o nitrazepam (Nitrazepol®) e, portanto 

não podem ser administrados com intervalos pequenos entre as dose (KATZUNG, 1998).  

O que representa um acerto para essa cuidadora - os três medicamentos são administrados 

com intervalo de meia hora e dentro de um rigor de horário, 12 em 12 horas 

 

se apresenta como 

um erro para as demais cuidadoras, haja vista as observações anteriormente destacadas sobre a 

farmacocinética da droga. A falta de um rigor no horário e a vinculação da ação cuidativa 

 

administração do medicamento 

 

à atividade de vida diária representa um risco para a criança, 

além de comprometer a eficácia dos remédios. 

Diante da informação anterior de que a cuidadora C (TECc) administra o medicamento 

duas vezes ao dia, de manhã depois do banho e a noite antes de dormir, pergunto em que horários 

acontecem as duas atividades diárias com a intenção de saber o horário exato da administração do 

medicamento. A pergunta era: QUAL É A HORA QUE ELE COSTUMA TOMAR BANHO?  

TEA14: _ Sempre no mesmo horário (dá o remédio)? 
TECc18: _ É sempre na hora do banho (dou o 
remédio), porque eu não esqueço. 
TEA15: _ Sempre na hora do banho, qual é o 
horário? 
TECc19: _ A hora que ele acorda. Ele acorda... por 
exemplo, hoje ele acordou umas oito horas. Ele 
acorda, eu dou a mamadeira, dou o banho, já sei que é 
hora de dar o remédio. Não esqueço nunca. 
TEA16: _ E mais ou menos ele acorda sempre no 
mesmo horário? 
TECc20: _ Mais ou menos./ Ele dorme muito tarde./ 
Ele dorme uma hora da manhã... meia noite, porque 
ele vai sentir sono umas seis horas da noite, então ele 
dorme mais ou menos até umas oito (horas), e aí só 
vai dormir lá para meia noite... uma hora da manhã. 
TEP137: _ [...] dizer por que colocou essa figura de 
sol... Por que colocou essa figura de lua... Por onde 
quiser começar! [...] 
TECc44: _ Qual o horário que ele costuma tomar 
banho? O Davi, ele não pode tomar muito banho 
durante o dia não, se tiver muito calor.../ por 

exemplo, se tiver frio ele só toma de manhã, não toma 
de tarde, mais nada. Porque senão ele fica gripado. 
Ele fica gripado muito fácil. Eu só dou de manhã. 
TEP138: _ De manhã quando ele acorda? 
TECc45: _ É, ele acorda, toma banho, depois mama e 
pronto. 
TEP139: _ E que horas ele costuma acordar? Você 
sabe? 
TECc46: _ Bom ele costuma acordar.../ Agora com 
esse negócio de fisioterapia, umas oito horas(8:00), 
dez (7:50) para as oito. 
TEP140: _ E é a hora que você dá o remédio? 
TECc47: _ Eu dou (o remédio) na hora que ele 
acorda. Se acordar meio dia, eu dou (o remédio) meio 
dia, entendeu?   
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Figura 4. Produção artística. Almanaque de TECc  

Em seguida, também com a intenção de saber o horário exato da administração do 

medicamento no período da noite representado no almanaque da cuidadora C (TECc), formulo  a 

seguinte pergunta: QUAL É A HORA QUE ELE COSTUMA DORMIR? 

TEP141: _ E qual hora que ele dorme? 
TECc48: _ Meia noite.../ Ele dorme... Se estiver 
muito cansado lá para as dez horas, mas geralmente é 
entre meia noite e uma hora da manhã todo dia. 
TEP143: _ E o sono da noite é meia noite? 
TECc50: _ É meia noite, acorda às quatro (4:00) e 
dorme de novo. O horário que ele dorme é meia noite. 

 

Figura 5. Produção artística. Almanaque de TECc  

Sendo assim os horários de administração do medicamento são de manhã quando acorda e 

a noite antes de dormir. A vinculação do horário da administração do medicamento a uma ação 

do cotidiano 

 

acordar e dormir 

 

é uma forma de ressignificação que se desvia do que foi 

prescrito e do resultado esperado pela droga. Ainda buscando os horários de administração do 

medicamento representados no almanaque, obtiveram-se as seguintes respostas sobre como o 

medicamento era administrado de duas a três vezes ao dia. 

TECc52: _Como você dá o remédio duas vezes ao 
dia? É isso, quando (Da) acorda de manhã depois do 
banho e à noite antes de (Da) dormir. Todo dia 
assim... 
TEP146: _ Hoje em dia você dá (o remédio) duas 
vezes ao dia? 
TECc53: _ Isso. 
TEP147: _ Aí quando você dava (o remédio) três 
vezes ao dia, você dava (o remédio) de manhã.../ 
como é que eram os horários (do remédio)? 
TECc54: _ De manhã quando ele acordava, depois do 
almoço e antes de dormir à noite (figura 6). 

TEP148: _ De manhã, depois do almoço... mas 
também não tinha uma hora específica (de dar o 
remédio)? 
TECc55: _ Não, nunca teve. 
TEP149: _ Ninguém nunca falou que era para dar 
tipo meio dia e meia noite? 
TECc56: _ Não, [...] Quando ele estava na UTI tinha 
horário para isso tudo. Mas aí eu me adaptei a ele. Se 
ele acordar onze horas, ele vai tomar onze horas, eu 
não acordo ele para tomar (o remédio) não. Se ele 
tiver que dormir duas horas da manhã, ele vai tomar o 
remédio duas horas da manhã. É sempre assim. Eu 
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nunca mudei! Nunca tive problema. Se for estipular 
horário, então eu estou frita! Porque estou sempre 
saindo com ele e sempre no horário.... /Antes de 
dormir e quando ele acorda.

   

Figura 6. Produção artística. Almanaque de TECc  
Ao responder a pergunta, também responde sobre os horários de administração do 

medicamento três vezes ao dia. O que se percebe é que também não há um horário específico, 

nunca houve um horário específico depois do retorno do hospital.  

Utiliza dois sistemas de referências para lidar com a informação horário da medicação : 

momento do dia (manhã e noite) e evento do dia (após o banho; antes de dormir), alegando a 

inexistência de uma prescrição médica com horários específicos para a administração do 

medicamento. Nesse sentido, a cuidadora estabelece uma programação diária para implementar a 

terapia de acordo com as atividades de vida diária (dar mamadeira, dar banho), com o ciclo 

vigília e sono (acordar, dormir) e os momentos do dia (manhã, tarde, noite).  Depois que a criança 

acorda, ela dá a mamadeira, depois dá o banho ou vice-versa e em seguida administra o 

medicamento. À noite ela administra o medicamento antes da criança dormir, por volta de meia 

noite. Percebe-se que o não rigor no horário da administração do medicamento está relacionado à 

ressignificação de uma prescrição de medicamento que não explicita o intervalo entre as doses 

(constatado na leitura da receita).  

O mesmo acontece com a cuidadora D (TECd) avó de G. como mostra o fragmento a 

seguir: 

TEP38: _ Qual o horário (do remédio)? [...] 
TECd6: _ Eu vou botar o horário que eu dou (o 
remédio) porque horário (para dar o remédio) não 
tem exatamente. 

TEP39: _ Não tem um horário (para dar o remédio)?  
TECd7: _ Não, não tem horário certo para ele tomar (o 
remédio). 
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TEP40: _ Quando o médico (que acompanha o 
seu neto) falou, ele falou o que?(questiono sobre a 
prescrição médica) 
TECd8: _ De manhã e à noite só, não falou o 
horário, que tinha que ser aquele horário 
específico, ele disse que tinha que tomar a 
dosagem (do remédio) de manhã e a dosagem (do 
remédio) à noite. 
[...] 
TECd38: _ Não, é de manhã ou à noite...e à noite. 
Não tem horário específico (para dar o remédio), 
isso que ela (MÉDICA)disse. É uma dose de 
manhã e uma dose à noite. Aí geralmente a 
Fernanda (mãe) dá quando...ela chega às quatro 
(horas), aí ele (neto) janta, cinco (horas), cinco e 
pouco normalmente ele já está jantando. Aí 
quando ela (mãe do G) vai dar banho nele, seis 
(horas) e meia, sete horas, aí ela dá (o remédio). 
Então não tem (horário específico). De manhã 
normalmente ele toma (o remédio) sete e meia 
(hora), oito horas, que aí ele já acordou, já 
descansou um bocadinho, aí eu vou e dou, porque 
eu não dou também logo que ele acorda, às vezes 
eu dou (remédio) antes da mamadeira, às vezes 
depois.  
TECd39: _ ... agora os horários, aí eu já botei 
aqui (na outra pergunta) manhã e noite,  
[...] 

Questiono sobre o medicamento anticonvulsivante para 
confirmar o que ela já havia dito sobre o horário da 
medicação. Ela responde: 
TECd43: _ Então só o Depakene®. Então é só de manhã 
e à noite mesmo. Porque aí você perguntou quais são os 
horários, é isso aí, de manhã e à noite só.(ela confirma 
que os horários do medicamento estão relacionados com 
momentos do dia: manhã e noite) 
Não tem horário específico (para dar o remédio), não 
tem. Só assim, quando ele estava semana passada 
tomando antibiótico, aí tem hora (específica), não? 
TECd45: _ Manhã e à noite.  
TEP182: _ Os horários ( do remédio)? 
TECd93: _ De manhã e a noite. 

 

Figura 7. Produção artística. Almanaque de TECd  

Tal como a cuidadora C (TECc),  a cuidadora D (TECd) usa dois sistemas de referências 

para lidar com a informação horário da medicação : momento do dia (manhã e  noite) e evento 

do dia (acordar; saída de casa), para implementar a terapêutica pescrita. E ainda distingue dois 

tipos de remédios: os que exigem rigor na implementação terapêutica (dose, horário e intervalo) e 

aqueles que não exigem essa atenção, ao mencionar a administração da vitamina. Afirma que a 

vitamina e o Depakene® não são medicamentos com rigor de horário. O oposto acontece com os 

antibióticos, medicamentos que tem rigor de horário.  

O mesmo erro foi desvelado nas duas situações: dois tipos de medicamentos com 

diferença no rigor de horário, incluindo aí os anticonvulsivantes com a mesma ressignificação 

que as vitaminas. Essa constituição de sentido não se aplica a medicamentos com farmacocinética 

variável, o interfere diretamente na sua eficácia. A liberdade de expressão me levou ao 
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desvelamento desse efeito de sentido, pois não fiz um julgamento de certo ou errado e nem 

censurei o seu dizer. Ao contrário, estimulei-as a falar e promovi uma escuta ativa sobre o fazer 

de cada uma, inserindo-as no processo de produção do almanaque. Dessa forma, consegui 

apreender o limite do erro e a possibilidade do acerto movido pela reflexão sobre  as diferentes 

realidades das cuidadoras.  

No tema intervalo entre as doses, outros erros e acertos foram desvelados durante o 

processo de produção do almanaque.  

Subtema 1.2: Intervalo entre as doses 

Ao responder outra pergunta constante no almanaque (Porque o intervalo de meia hora 

entre os medicamentos?), a familiar cuidadora B (TECb) enuncia, uma outra situação existencial, 

explicando, em sua  forma mais simples, o que compreendeu da orientação médica. 

TECb4: _ Aí coloca o porquê do intervalo de meia 
em meia hora (entre os remédios).  
TEP8: _ Isso. Por que a senhora dá esse intervalo de 
meia em meia hora entre os remédios? 
TECb5: _ Porque o médico falou que não poderia 
misturar (os remédios) não. 

 

Figura 8. Produção artística. Almanaque de TECb.
O conteúdo dessa situação existencial revela uma orientação médica para não misturar os 

medicamentos, no momento de sua administração, mantendo entre eles um intervalo de meia 

hora. A próxima pergunta do  almanaque explora a justificativa para essa precaução: PORQUE 

OS MEDICAMENTOS NÃO PODEM SER ADMINISTRADOS JUNTOS?. 

TECb6: _ Aí a resposta? Por que não pode dar? 
TEP12: _ Por quê? A senhora que tem que me dar a 
resposta! Por quê? Alguém falou que não pode dar 
(os remédios juntos)?  
TECb7: _ É,/ a médica falou. 
TEP13: _ Então,/ por que não pode dar (os remédios 
juntos)? 
TECb8: _ Porque não é muito bom misturar (os 
remédios)...  
TEP165: _ E a senhora sabe por que tem que ser 
assim? 

TECb21: _ Só sei que o médico falou que não pode 
misturar (os remédios), porque isso (misturar os 
remédios) pode ter uma reação maior. 
TEP166: _ Que tipo de reação? A senhora sabe? 
TECb22: _ Ele (J.) pode ficar dopado, pode 
vomitar. Aí eu vou na orientação dele (médico), 
enquanto está dando certo eu vou fazendo. 
TEP167: _ E quando der errado? 
TECb23: _ Quando der errado eu vou lá conversar 
com ele (médico) para ver se acerta.  
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Figura 9. Produção artística. Almanaque de TECb  

As reações da criança ao anticonvulsivante (sonolência e vômito) são esperadas quando os 

medicamentos são administrados juntos. A cuidadora possui um saber sobre isso, o qual foi 

construído na relação terapêutica com o profissional de saúde que acompanha a criança e a 

observação das reações da criança ao medicamento administrado. As reações adversas da criança 

ao medicamento é descodificado como subtema no movimento do diálogo. Para ela enquanto a 

orientação médica do intervalo de meia hora entre os medicamentos estiver dando certo ela vai 

continuar fazendo. Dando certo é um efeito de sentido para a criança  não apresentar vômito 

ou ficar dopado e sem crise convulsiva. Só haverá alguma mudança se seu filho apresentar 

algum tipo de reação diferente. A possibilidade do acerto está no encaminhamento de solução 

para o problema relacionado ao ajuste da dose do anticonvulsivante para a criança. A confiança 

que a cuidadora depositou na médica evidencia que o vínculo terapêutico foi criado com o 

profissional. 

Temos como conteúdo, neste caso, a mistura de diferentes medicamentos 

anticonvulsivantes provoca reação adversa na criança, a criança pode ficar sonolenta (dopada) ou 

vomitar. Além disso, a associação de medicamentos anticonvulsivantes implica na necessidade de 

intervalo de meia hora entre eles, para evitar a interação farmacológica. Além disso, pode haver 

reações adversas nas crianças como sonolência, distúrbios gastrintestinais (vômito, por exemplo) 

e até mesmo convulsões (KATZUNG, 1998).  
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Tendo o conhecimento prévio de que Da. faz uso de fenobarbital duas vezes ao dia, inseri 

no almanaque da cuidadora C (TECc) um pergunta sobre a necessidade de se ter intervalo entre 

as dose. 

TECc15: _ O intervalo entre as doses é devido a quê? 
Porque assim,/ esse remédio (o fenobarbital) pode ter 
dois tipos de efeito (colateral),/ se eu der tudo muito 
junto... .Tipo assim, / teve uma neurologista que eu 
tive que levá-lo por causa do plano (de saúde) e ela 
falou assim: divide. Só que tem um problema, / se eu 
der tudo (a dose toda junta).../ por exemplo, eu 
poderia dar as 20 gotas de manhã e 20 gotas da noite 
tudo junto, 40 gotas. Mas aí... ou ele pode dormir 
muito ou fica muito irritado (então, ela viveu essa 
experiência... administrar 40 gotas em um dia!) 
Figura 9 
TEA12: _ Ah!, Entendi! 
TECc16: _ Entendeu? Porque aí está (a criança) com 
sono, mas não consegue dormir. E quando dorme, 
desmaia (experimentação, observação da reação, 
aprendizado). E engraçado, que hoje em dia, já não 
dá mais tanto sono (ela reajustou a dose ou a criança 
se adaptou a dose alta?) nele (Da). Ele toma e fica 
tranqüilo. 
TEA13: _ Fica normal, dorme no horário normal? 
TECc17: _ No começo ele (Da) tomava o remédio e 
tum , hoje em dia eu acho que ele já se acostumou 

com o remédio. Aí tem esse problema (efeito 
colateral), ou irrita ou dá muito sono. Então eu divido 
(a dose): 20 gotas de manhã, que ele passa o dia bem.  
TEA17: _ Durante o dia todo ele não dorme? Só 
nesse horário? 

TECc21: _ Não. Ele fica irritado... Brinca... Assiste 
televisão... Adora televisão! Mas se eu fizer isso (dar 
a dose toda junta) com o remédio, aí engraçado, ele 
fica muito irritado ou dorme demais. Entendeu? 
É aquilo que eu te falei, o médico (neuropediatra) 
dos Servidores manda dividir (a dose) de manhã e à 
noite. TECc25: _... Eu fui ao consultório pelo plano 
(de saúde). Então ela (neuropediatra) mandou eu 
dividir (a dose). Ela falou assim: já que são trinta 
gotas (do remédio), você dá dez (gotas) de manhã, 
dez (gotas) ao meio dia e dez (gotas) à noite. Não foi 
ruim. Mas eu achei que ele (Da) teve sono demais 
durante o dia... Dormiu horas...Porque ele não estava 
acostumado, dormia dez horas da manhã! Ele não 
dorme dez horas da manhã! Aí eu voltei para o que o 
Dr. (neuropediatra do servidores do estado) mandou.   

 

Figura 10. Produção artística. Almanaque de TECc    

O intervalo entre as doses foi ressignificado como fragmentação da dose e não 

propriamente o intervalo das medicações. A experimentação das várias maneiras de administrar o 

medicamento, em dose única ou fracionada, foi empreendida pela própria cuidadora até o 

encontro da resposta ideal da criança. A ressignificação da prescrição médica e o desencontro 

entre as ações de dois profissionais diferentes da mesma especialidade revelam o, que Thorne & 

Robinson (1989) denomina, estágio de confiança  ingênua dos cuidadores nos profissionais de 

saúde. As famílias de crianças com necessidades especiais de saúde no início da implementação 
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da terapia medicamentosa testam, observam, ajustam a dose mediada pelas respostas da criança, 

como por exemplo, se de agitação, irritabilidade e calmo. 

Daí justifica sua tomada de decisão fundamentada nas desvantagens de se administrar em 

dose única: a criança pode dormir muito ou ficar muito irritada e por esta razão ela divide a dose. 

A meia-vida de eliminação do fenobarbital é de 4 a 5 dias e a administração de doses múltiplas 

dessa droga pode levar a efeitos cumulativos. Em doses suficientemente altas, seu efeito 

ansiolítico pode induzir o sono. Um outro problema grave relacionado ao uso contínuo do 

fenobarbital é a tolerância, isto é, diminuição da capacidade de resposta a droga após exposição 

contínua e isto pode levar a um quadro de sedação, inquietação, ansiedade, reflexos hiperativos e 

convulsões generalizadas. A dose necessária para causar reações adversas é variável entre os 

pacientes, por esta razão deve-se estar atento às reações de cada um, principalmente em se 

tratando de uma criança. Exames como o eletroencefalograma deve ser constantemente avaliado. 

Embora seja considerada uma das drogas anticonvulsivantes mais seguras, tem-se recomendado o 

uso de outras medicações com menores efeitos sedativos. Ainda é o medicamento de escolha para 

crises convulsivas em lactentes. (KATZUNG, 1998) 

 

Com as suas enunciações percebe-se o limite de múltiplos erros. Existem três prescrições 

médicas de diferentes profissionais (neuropediatra e pediatra) indicativo de posologias diferentes 

(dose única, dose fracionada em duas vezes e dose fracionada em três vezes).   

O limite do erro reside ainda no fato de Da. ser acompanhado por dois profissionais 

diferentes da mesma especialidade, sem que um soubesse da existência do outro e nem das 

prescrições indicadas por cada um deles (neuropediatras). A cuidadora vivendo o estágio de 

confiança ingênua vinculou o filho a um profissional de hospital público e um do plano de saúde. 

Todas sem rigor de horário.  
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Para seguir a três diferentes prescrições, a cuidadora conclui que a dose única leva a 

sonolência, irritabilidade ou agitação: reações adversas do fenobarbital. Quando seguiu a 

prescrição da médica do plano de saúde, dose fracionada três vezes ao dia, a cuidadora também 

notou que a criança ficava sonolenta, além de ser trabalhoso. Então ela decidiu pela dose (única 

ou fracionada), horário (manhã e noite) e o intervalo que implicava em ausência ou em menor 

quantidade e intensidade de reações da criança, baseado na premissa de não haver a necessidade 

de um horário específico para administrá-los.  

A ausência de orientação profissional sobre a forma de administração dos medicamentos e 

os efeitos desejáveis e indesejáveis da droga revela uma ausência de diálogo entre o profissional 

que prescreve e a cuidadora. Por outro lado, a posição de autoridade marcada pelo saber médico 

silencia a cuidadora que não sabe constituir perguntas, criando-se aí o que Freire (1988) 

denomina de silêncio como tema trágico do anti-diálogo. De acordo com a enunciação da 

cuidadora ela não foi orientada, pelos profissionais de saúde que acompanhavam a criança, sobre 

a possibilidade de haver reações adversas, essas foram percebidas no dia-a-dia de cuidar. Mas 

uma vez o modelo bancário se expressou na relação profissional-paciente, pois a falta de diálogo 

implicou na desinformação sobre as reações adversas da criança ao medicamento. Foi preciso ela 

passar por uma situação desse tipo (informação exposta pela cuidadora na dinâmica do 

almanaque coletivo que será mostrado adiante) para descobrir o que acontece com seu filho 

quando o medicamento causa algum tipo de reação adversa.  

TEP144: _ Você sabe quanto tempo tem que dar de 
intervalo entre uma dose (do remédio) e outra (dose)? 
TECc51: _ Não. O médico dele não diz: tem que ser 
de doze em doze horas (escutou da outra cuidadora), 
ou de tanto em tanto (tempo, referindo-se ao 
intervalo). Só diz que tem que tomar de manhã e à 
noite.  
TEP145: _ Não disse a hora (de dar o remédio)? Não 
disse que tem que ter intervalo de tempo (entre as 
doses)? 

TECc52: _ Não. Então o que eu faço? Eu dou (o 
remédio) de manhã quando acorda e à noite. Aí eu 
não esqueço (de dar o remédio), nunca esqueço (de 
dar o remédio), entendeu? 
TEP150: _ Isso que eu ia perguntar, se você sentiu 
alguma diferença... 
TECc57: _ Não. Quando ele tomava (o remédio) três 
vezes ao dia, ele tinha uns sonos meio repentinos. Ele 
não se adaptou a (tomar o remédio) três vezes ao dia 
não. Ele dormia toda hora um pouquinho... Eu olhava 
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e dizia: esse menino está com algum problema. Aí eu 
mudei de novo para (dar o remédio) de manhã e à 
noite, aí ele parou (de dormir toda hora), entendeu? 
Por que precisa do intervalo entre as doses? Esse 
remédio (fenobarbital) eu posso dar tudo de uma vez, 
posso pegar as 40 gotas e dar para ele, o problema é 
que ele vai dormir o dia inteiro. Se eu der as 40 gotas 
(do remédio) ele vai sentir um sono terrível. E 
também se eu der (o remédio) tudo de uma vez, ele 
pode ficar irritado porque quer dormir e não 
consegue. Ele pode ou ficar muito irritado ou dormir 
o dia inteiro (Figura 11). Aí o que eu faço? Dou (o 
remédio) de manhã, ele passa o dia bem.../ aí ele vê 
televisão tranqüilo. E de noite, quando eu dou (o 
remédio)... Ele é duro na queda mesmo! Eu dou o 
remédio e ele não dorme não! Às vezes eu estou com 
sono vendo Jô, aí tá lá ele vendo Jô, não tem Feno 
(fenobarbital) que derrube Da. não! 

TEP156: _ Mas quando o médico falou para você dar 
as gotas (do remédio) ele falou para você dividir (a 
dose) ou dar (a dose) tudo de uma vez? 
TECc62: _ Olha, ele (o médico) não especificou não. 
Ele falou: pode para ele 40 gotas por dia. 
TEP157: _ Ah! Quarenta gotas ao dia. 
TECc63: _ É, agora se ele vai tomar dez (gotas) de 
manhã, dez (gotas) de tarde, aí eu é que divido, 
entendeu? Eu que vou e divido para ele, porque o 
doutor dele pode falar para ele assim: dá 20 (gotas) 
de manhã e 20 (gotas) de noite. Só que essa noite 
pode ser 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Aí eu 
dou (o remédio) quando ele acorda e antes de dormir 
só.            

Figura 11. Produção artística. Almanaque de TECc

A cuidadora reafirma o seu dito, mediada por enunciações parafrástica, para chegar aos 

seguintes conteúdos: intervalo entre as doses; as maneiras de administrar o medicamento: em 

dose única, fracionada em duas ou três doses ao dia. Os três tipos de prescrição médica eram 

indicativos de diferentes condutas médicas para crianças com a mesma problemática de saúde, na 

mesma faixa etária e com pesos semelhantes. Nesse sentido, foram enunciados no espaço da 

dinâmica, prescrições de duas vezes ao dia: manhã e noite; 40 gotas ao dia de fenobarbital; 30 

gotas três vezes ao dia: manhã, tarde e noite. A tomada de decisão sobre o melhor horário para 

administrar o medicamento, de manhã quando acorda e a noite antes de dormir, baseou-se na 

resposta da criança à droga. Nesse caso, o padrão de resposta esperado foi a ausência de crise 

convulsiva e a tranqüilidade da criança. Observou ainda, que quando ela tomava o medicamento 

três vezes ao dia, dormia demais; e quando tomava uma vez ao dia, ficava irritada, sonolenta mas 

não conseguia dormir ou dormia demais.  

Com a experimentação, ela conclui que não havia necessidade de uma hora precisa para 

administrar o medicamento, o que não podia era esquecer-se de administrá-lo. 
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Ao responder mais uma pergunta do almanaque (Quais são as doses dos remédios?), a 

cuidadora D (TECd) ressignifica dose como o instrumento utilizado para a administração do 

medicamento.   

Subtema 1.3: Dose do medicamento 

TECd1: _ Vamos lá: Quais são as doses dos 
remédios? Como eu te falei, o dele (G.) é tudo 
(todos os medicamentos) no conta-gotas. Não 
toma (remédio) na seringa, não toma (remédio) no 
copinho, não toma(remédio) na colher, é só(toma 
remédio) no conta-gotas. 
TEP34: _ Eu acho que tem conta-gotas por 
aí...(uma imagem de conta-gotas) 
TECd2: _ Não, é esse aqui não. Esse é seringa. O 
dele é tudo no conta-gotas. Nada ele toma na 
seringa, nada na colher, nada! Ele toma o 
Depakene®, um e meio (1,5) de manhã, um e 
meio (1,5) à noite, é um ml e meio (1,5). Agora o 
Kalyamon®, que é a vitamina, dois ml e meio 
(2,5) de manhã e dois ml e meio (2,5) a tarde ou à 
noite, o horário (da vitamina) sempre varia. Tem 
aquele negócio, não é remédio(vitamina) de hora 
certa. É a hora que eu acho. Por exemplo, de 
manhã, ele acorda, dificilmente é na hora de eu 
sair, então até seis horas, dificilmente. Ele acorda 
umas sete (7:00), sete (horas) e pouco, é a hora 
que ele acorda. Aí o que eu faço? Pego ele (no 
colo). Troco (de roupa) dele, brinco com ele. Vou 
tentar dar a mamadeira, dependendo da hora que 
ele mamou. Normalmente ele mama só à noite. 
Passou a noite toda dormindo e não mamou nada. 

Aí logo que ele acorda eu vou tentar (dar a mamadeira) 
mas ele nunca mama quando acorda. Nunca! Eu o troco. 
Vou lá na (casa da) minha mãe ... eu tento dar a 
mamadeira e ele não quer. Só vai mamar uma, uma hora 
e meia depois que ele acordou, independente se ele 
mamou quatro da manhã ou cinco da manhã, nove da 
noite ou dez da noite. Independente. Ele não mama na 
hora que acorda. Eu vou lá na (casa da) minha mãe com 
ele, levo a mamadeira, aí ele vai e mama. Quando eu 
volto (para a casa de sua mãe), vou dar o Depakene®.  

 

Figura 12. Produção artística. Almanaque de TECd  

A dose do medicamento leva a cuidadora a associar a imagem de conta-gotas, por ser o 

instrumento utilizado na administração dos medicamentos (vitaminas e anticonvulsivante) 

prescritos para G.. Destaca ainda, outros instrumentos que podem ser utilizados na administração 

de medicamento por via oral como a seringa, colher e copo medida. Em seguida enuncia então a 

dose do medicamento: o Depakene® é administrado em dose fracionada, duas vezes ao dia, por 

via oral, sendo 1,5 ml pela manhã e 1,5 ml à noite.  

A cuidadora D não relatou apenas a dose do medicamento, mas também os recursos 

usados para administrá-lo e o horário da administração. Penso em Orlandi (2001) quando diante 
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da antecipação de respostas da cuidadora, quando ela diz que todo o sujeito tem a capacidade de 

se colocar no lugar do outro e assim antecipar o sentido que as suas palavras vão produzir. A 

minha pergunta despertou outras respostas.  

Seguindo a mesma linha das outras cuidadoras, as suas enunciações são marcadas pela 

recorrência discursiva mediada pelo processo parafrástico, sendo assim repete o seu dito sobre os 

horários de administração do medicamento e distinção entre medicamentos que tem rigor no 

horário e os que não tem. Em relação a dose do medicamento a cuidadora não comete nenhum 

erro, faz exatamente como indicado pela prescrição médica. O seu erro continua sendo a falta de 

um horário específico para a administração, o que vem acontecendo, praticamente  com todas as 

outras cuidadoras.  

Buscando a informação sobre a dose do medicamento de Da e sabendo da existência das 

várias prescrições médicas inseri no almanaque da cuidadora C (TECc)

 

perguntas sobre as doses 

prescritas.  

TECc36: _Qual foi a dose indicada? A dose 
indicada...Ele (pediatra do plano de saúde) não 
mudou não, ele manteve. Porque o Dr. (pediatra 
do plano de saúde) fez uma... Qual é o nome 
daquele exame?.../ Um eletroencefalograma. Aí 
eu levei para ele. Aí ele leu... e tal... Aí eu 
perguntei: e aí Dr.? Aí ele: eu não sei, não entendo 
nada. Aí eu: tá bom. Ele não troca o Feno, não 
muda nada. Ele conhece o Dr. (Neuropediatra). 
Bom, tá legal aqui? 

 

Figura 13. Produção artística. Almanaque de TECc 

 

Figura 14. Produção artística. Almanaque de TECc.   

De acordo com a sua enunciação, coube ao neuropediatra do serviço público fazer as 

alterações na dose do medicamento. Já o pediatra do plano de saúde não interfere na definição da 

dose do Fenobarbital. Em momento algum, ela se refere a neuropediatra do plano de saúde, pois 

Da não é mais acompanhado por este profissional, confirmando o que Thorne & Robinson (1989) 
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nos adverte: a família quebra laços com o profissional que deixa de confiar, portanto, não avança 

para o estágio de aliança protetora. A aliança protetora somente é estabelecida com as instituições 

e profissionais de saúde que acertam com o tratamento da criança. Daí, ao ressignificar a 

pergunta só faz referência ao neuropediatra do hospital público e ao pediatra do plano de saúde. 

Logo em seguida, a cuidadora C relata como o médico calcula a dose do medicamento e a sua 

ressignificação sobre a relação entre dose do medicamento e peso da criança. A pergunta do 

almanaque era: COM BASE EM QUE O MÉDICO CALCULA A DOSE? 

TEA1: _ É em cima do peso (da criança) né, que 
ele (o médico) calcula (a dose do remédio) 
(Figura14). 
TECc4: _ É em cima do peso dele (Da.) que ele 
calcula (a dose do remédio). Cada vez que ele 
(Da.) engorda um pouquinho ele (neuropediatra) 
aumenta duas gotas da dose do remédio.  
TEA8: _ E ele só tomou um medicamento? 

 

Figura 15. Produção artística. Almanaque de TECc   

A dose do medicamento é calculada com base no peso da criança. Para efeitos 

anticonvulsivantes, a dose adequada é 3 a 6 mg/kg/dia (AME, 2002). O peso de Da. em julho de 

2005 era aproximadamente 9kg (8.900g) sendo assim a dose calculada era adequada ao seu peso. 

A cuidadora de Da. sabe que o médico aumenta a dose do medicamento independente de quanto 

de peso a criança ganhou. O que ela desconhece é que existe uma relação direta entre a 

quantidade de medicamento administrado e a área de superfície corporal (ASC) no qual ele será 

distribuído. Muitos medicamentos são prescritos com base no peso médio da pessoa e na ASC, 

qualquer mudança pode afetar significativamente a distribuição dos medicamentos. Quanto 

menos o cliente pesar, maior será a concentração do medicamento nos seus tecidos, e mais 

poderosos serão os efeitos do medicamento (POTTER, 1999). 
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Depreende-se que a mediação do profissional se baseia em informações sobre o peso e 

não sobre a ASC. Esse conhecimento foi em partes compartilhado entre profissional e cuidadora.  

Os conteúdos envolvendo a situação existencial são:  a dose do medicamento é calculada 

com base no peso, portanto a cada aumento de peso acrescenta-se duas gotas na dose prescrita. 

Percebo que a cuidadora fala em duas doses distintas, 4ml e 40 gotas (2 ml), então para saber 

qual é a dose real do medicamento pergunto: 

TEP159: _ Fiquei com uma dúvida: a dose é ml ou gota? 
TECc65: _ Gota. Gota não é a mesma coisa? Gota e ml?  
TEP160: _[...] Não sei, estou perguntando!  
TECc66: _ O ml a gente vê pela seringa, não é isso? Então não é ml, são gotas, porque eu pego a seringa, tampo ela 
e pingo as gotas dentro. 
TECa18: _ Mas aí quando não dá quatro ml? 
TECc67: _ Depende da seringa, porque às vezes eu uso uma (SERINGA) bem fininha, outras vezes uma 
(SERINGA) mais grossa. 
TECa19: _ Não, mas não é assim. Tanto faz a (SERINGA) grossa ou a (SERINGA) fina, tem que ser quatro ml! 
TECC68: _ Não... mas aí assim.../ Tem que dar quatro ml? Depende da seringa. Depende tem dia que dá 4 (ML), às 
vezes dá 10 (ML), então o certo não é ml, é gota. 
TEP161: _ Mas... Eu não entendi! 
TECa20: _ É assim: isso aqui são duas seringas, essa (SERINGA) como é mais grossinha não vai dar 4 ml, vai dar 2 
(ML). Porque como ela (A SERINGA) é mais grossa, ela fica larga. Essa (SERINGA) mais fina é comprida, você 
botando a mais fina dá 4 (ML), entendeu?  
TECc69: _ Exatamente. 
TEP162: _ Ah! Agora eu entendi.  
TECc70: _ Eu uso a seringa que estiver à vista, se ele estiver dormindo, eu vou, dou uma lavada (NA SERINGA)... 
[...]/eu dou uma lavadinha (NA SERINGA), pingo (O REMÉDIO) e dou para ele. E é o que ela falou, às vezes é uma 
(SERINGA) mais grossa, às vezes mais fina. Às vezes tem uma (SERINGA) bem fininha que enche, fica cheia e dá 
para ele. Então não é ml, é gota.   

Os medicamentos estão disponíveis em uma variedade de apresentações ou preparações, 

como: solução, xarope, comprimidos, cápsulas, supositórios, suspensão entre outros. A 

apresentação do medicamento determina a sua via de administração. Por exemplo, as soluções 

podem ser administradas por via oral ou parenteral e os comprimidos apenas para uso oral 

(POTTER, 1999). Quando administrados por via parenteral (subcutânea, intradérmica, 

intramuscular e intravenosa) utiliza-se sempre seringa, e a medida da dose é sempre em mililitro. 

A confusão da cuidadora está no fato de que em algumas situações utiliza a seringa para 

administrar o medicamento ao seu filho, geralmente quando ele está dormindo. 
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A cuidadora C ora relata que a criança toma 40 gotas do medicamento, o que equivale a 2 

ml (cada 20 gotas tem 1 ml), ora relata que toma 4 ml. Ao pensar na espessura da seringa (se 

grossa ou fina) para medir o remédio prescrito, incorre em uma série de erros. Com isso, ela 

apresenta um conteúdo importante a ser incorporado no material educativo. No limite do erro, a 

dose do medicamento tem sido administrada de forma irregular, pois dependendo do instrumento 

usado para medir o remédio a criança recebe 2 ou 4 ml. Lidar com essas operações matemáticas 

de conversão de dose de ml para gota revelou-se de alta complexidade, o que requer uma 

intervenção dialógica do profissional na interação com a cuidadora, que parece não ter existido. 

A sua confusão ao descrever a forma de administração é uma pista discursiva para essa ausência 

de diálogo constitutivo de sentido, pois ela não consegue explicar qual é a dose do medicamento.  

Mediado pela intervenção dialógica de uma segunda cuidadora (cuidadora A - TECa) 

esclareceu-se os princípios inerentes a conversão de gotas em ml. A cuidadora A (TECa) afirma 

que gotas e mililitro são doses diferentes, e que o calibre da seringa não interfere na dose, ou seja, 

se a dose é em ml vai ser sempre  ml independente do calibre da seringa. Se a dose é em gotas, 

quando a seringa for de pequeno calibre (1ml, 2ml, 5ml) ela será preenchida com a mesma 

quantidade de medicamento. Com a enunciação da cuidadora A (TECa), a cuidadora C conclui 

que a dose do medicamento é em gotas e não em mililitros.  

Na enunciação da cuidadora C (TECc)  percebe-se dois erros, o primeiro em dar o 

medicamento a criança quando ela está dormindo, isto pode levar a um quadro de 

broncoaspiração do medicamento. O outro erro está no fato de que ela desconhece como medir o 

volume da medicação na seringa o que pode levar a administração errada da dose, na criança 

causando reações adversas que ela mesma já enunciou. 

Apoio-me em Freire (2004), para pensar no ato educativo problematizador que ocorreu 

nessa situação existencial. Movidos pelo diálogo estabelecido em uma relação horizontal, todos 



 
82

os participantes do encontro mediaram os seus saberes, e o pesquisador não se antecipou para 

depositar o seu saber no outro como se este fosse simples recipiente. Apenas levantei um 

questionamento para que a cuidadora C (TECc) refletisse sobre o seu dito, a sua realidade, e 

assim  pude conhecer as dúvidas da cuidadora e a sua incompetência provisória. Sendo assim, 

nessa relação dialógica a cuidadora C (TECc) com a intervenção da cuidadora A (TECa) 

percebeu o seu equívoco, ou seja, gota e mililitro (ml) não são iguais e conclui que a dosagem da 

medicação do seu filho é em gotas. Só pela relação dialógica a cuidadora C (TECc) pode pensar a 

sua realidade e refletir sobre ela. 

Subtema 1.4: Efeitos dos remédios  

Esse subtema aparece com mais clareza na produção do almanaque coletivo quando foram 

respondidas as perguntas sobre as reações positivas e negativas da criança ao medicamento e 

sobre os efeitos esperados quando se toma este tipo de medicamento. 

TECa1: _Esse aqui (a pergunta) é o efeito do 
remédio, né? 
TEP3: _é. Quais os efeitos esperados pelo 
remédio. Quando ele (as crianças) tá tomando o 
remédio, o que vocês esperam que aconteça? 
TECc3: _O efeito depois que ele (Da) toma? 
TEP4: _É. O remédio é para fazer alguma coisa. 
Ele (Da) toma o remédio porque ele precisa né... 
O remédio tem que agir no corpo do bebê para 
fazer alguma coisa. O que é isso? Qual o efeito 
que a gente espera quando toma o 
anticonvulsivante? O que você espera do Da., 
quando ele toma anticonvulsivante? 
TECc4: _Que ele não tenha convulsão, né? Eu 
esperava também que ele dormisse, mas ele não 
dorme! (a cuidadora ri quando fala que seu filho 
não dorme) 
TEP5: _E, o J.? Quando a senhora dá o remédio, 
o que a senhora espera? 
TECb1: _Bom, eu espero que não tenha crise, 
mas ele tem! O que ele (J) faz é dormir! 
TEP6: _Então, é isso que a gente vai botar (no 
almanaque): que ele não tenha crise, que ele 

durma, mas ele não dorme. Exatamente isso que a gente 
vai botar. 
TECa2: _E a N. que não toma nada disso? 
TEP7: _Mas ela tomou? 
TECa3: _Tomou. 
TEP8: _Então, quando ela tomava? 
TECa4: _Era só para deixar ela/... que ela era muito 
agitada, deixar ela relaxada. 
TEP9:_ Então, é para acalmar o bebê, para diminuir as 
crises, para ele dormir melhor, não é isso?// Se quiser 
escrever, pode escrever...// 

   

Figura 16. Produção artística. Almanaque coletivo.  
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Cada cuidadora respondeu a pergunta de acordo com as suas experiências. Para a 

cuidadora C (TECc) quando o seu filho toma o medicamento anticonvulsivante fenobarbital, o 

efeito esperado por ela seria a ausência de crises convulsivas e que seu filho dormisse. A ausência 

de crises convulsivas é um efeito esperado do fenobarbital, do mesmo modo que seu efeito 

sedativo, especialmente na fase de ajustamento da dose. Entretanto, Da não dorme mais, o que 

significava uma terapêutica dentro dos preceitos científicos esperados.  

O fenobarbital é uma droga usada como anticonvulsivante, sendo recomendada como 

droga de escolha para lactentes. É também um medicamento sedativo, isto é, reduz a ansiedade e 

exerce um efeito calmante, com pouco ou nenhum efeito sobre as funções motoras ou mentais 

(KATZUNG, 1998). Ou seja, o medicamento em doses adequadas não aumenta a capacidade de a 

criança dormir, mas provoca uma leve sedação. Nesse caso, a cuidadora baseada no saber de 

experiência feita pela observação e experimentação de que ao se tomar um medicamento como o 

fenobarbital os efeitos esperados são a ausência de crise e mais sono. Em geral, as pessoas que 

fazem uso deste tipo de medicamento dormem com facilidade, mas pela falta de diálogo com os 

profissionais de saúde ela não tem o conhecimento de que a sonolência é um efeito adverso 

causado por doses suficientemente altas em decorrência da maior ou menor tolerância individual 

ao medicamento. 

Com as enunciações da cuidadora B (TECb) e sabendo que J. faz uso das drogas 

anticonvulsivantes Depakene®, Tegretol® em associação com o Nitrazepol®, que é também  

sedativa, questiono sobre o efeito esperado. A sua expectativa é a de que o uso dessas drogas 

possam controlar as crises convulsivas no filho que são freqüentes. Esses medicamentos 

provocam sonolência em J., mas não elimina suas crises.   

Já a cuidadora A (TECa) afirma que quando a sua filha fazia uso do medicamento 

anticonvulsivante Clonazepam®, era apenas para deixá-la mais calma, o que está de acordo com 
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a literatura científica o Clonazepam® um dos mais potentes fármacos anticonvulsivantes causa 

sedação principalmente no início da terapia (KATZUNG, 1998).   

Os conteúdos extraídos dessa situação existencial estão relacionados aos três efeitos 

esperados quando uma criança faz uso de um medicamento anticonvulsivante: ausência de crises 

convulsivas, indução do sono e diminuição da irritabilidade. Nesse momento das enunciações não 

fica muito claro como as informações foram mediadas com as cuidadoras, se foi uma orientação 

dos profissionais de saúde, se por informações contidas nas bulas dos medicamentos, ou se por 

saber constituído na experiência feita como cuidadoras de crianças em uso contínuo dessa 

medicação.   

Subtema 1.5: Reações da criança 

A cuidadora C (TECc), ao ver uma imagem de uma criança, reporta-se imediatamente a 

reação negativa do seu filho ao medicamento: 

TECc6: _Essa é a reação negativa do Da. 
(referindo-se a uma imagem), ele faz exatamente 
essa cara (familiar fala rindo). Ele já conhece o 
vidro do remédio, quando ele vê, pronto! Já sabe 
que o bicho vai pegar. É uma comédia!// E, a 
menina, como é? O que ela faz? 
TECa5: _A N. ... // (cuidadora não termina a sua 
enunciação) 
[Não há diálogo. Familiares montando o 
almanaque] 
TEP11: _Ele (Da) faz essa carinha?  
TECc7: _Faz, Exatamente essa cara./ Cara de 
quem pensa: Lá vem ela com essa droga desse 
remédio! Ridícula!

 

TEP18: _é. // A JÁ. (cuidadora C.) já começou a 
reclamar das reações negativas, ela disse que o Da 
fazia essa cara (referindo-me a uma imagem). 
Quais são T. (cuidadora B), as reações negativas 
do J., quando a senhora dá o remédio?// 
TECb5: _Ele cuspir. 
TEP19: _Ele cospe? 
TECb6: _ Isso. 
TEP20: _A crise (convulsiva) é uma reação 
negativa também? 
TECa6: _Mas a crise (convulsiva) só dá, se você 
não der o remédio! 

TEP21: _Mas no caso dela dá a crise (convulsiva), 
mesmo tomando remédio. Seria uma reação negativa? A 
senhora acha? 
TECc12: _Mas acontece em seguida? Toma o remédio e 
tem a crise (convulsiva)? 
TECb7: _Não, não.  
TECc13: _Então, acho que não! Acho que a crise é 
conseqüência do problema dele. 
TEP22: _A senhora acha isso, T. (TECb)? 
TECb8: _Eu acho.

 

TECc14: _Quem tem que achar é a T. (TECb), eu fico 
dando palpite!(cuidadora C fala dando risada, como se 
estivesse se desculpando)

 

TEP23: _Não... é a sua opinião (respondo a cuidadora B 
afirmando que ela pode dar a opinião dela, sem 
problemas). A senhora (cuidadora B 

 

TECb)) falou que 
a reação negativa do J. é cuspir o remédio. E a N. quando 
ela tomava (o remédio) E. (cuidadora A)? O que... (-) 
TECa7: _O (remédio) controlado? Realmente nem sentia 
porque era uma gotinha só. 
TEP26: _Ah é, não tinha nem diferença? 
TECa8: _Não tinha diferença. 
TEP30: _Ele (J) cospe (o remédio), não é isso? 
TECb11: _é. 
TEP29: _Janaína escreve pra gente (no almanaque)? 
TECc17: _Escreve o quê? 
TEP30: _Ele (J) cospe (o remédio), não é isso? 
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TECb11: _é. 
TECc18: _Que eles (as crianças) costumam 
costuma cuspir (o remédio)? 
TEP31: _é, ele (J) costuma cuspir o remédio.    
        

 

Figura 17. Produção artística. Almanaque coletivo.  
Os conteúdos relacionados com as respostas da criança ao medicamento são: não 

aceitação da medicação, indicando o gosto desagradável do medicamento seja pela expressão 

facial ou por ela cuspir a medicação; a presença de crises convulsivas como conseqüência do 

estado saúde-doença da criança; e a ausência de reações negativas.  

As cuidadoras não associam reações negativas com reações adversas, para elas as reações 

negativas estão ligadas ao gosto e não ao efeito do medicamento no organismo da criança. 

Anteriormente, a cuidadora B (TECb) relatou a presença de crises convulsivas em J. mesmo com 

uso de anticonvulsivantes. Por essa razão, questiono a cuidadora B (TECb) se a presença dessas 

crises não seria uma reação negativa ao medicamento. Quem responde é a cuidadora C (TECc) 

afirmando não ser esta uma reação negativa, pois não está ligada ao uso do medicamento, visto 

que não acontecem imediatamente após a administração do medicamento. Para a cuidadora C 

(TECc) as crises convulsivas estão relacionadas ao problema de saúde da criança J.  

Eram dois conhecimentos: o de pesquisadora e profissional de saúde, e o das cuidadoras, 

provedoras dos cuidados diretos a criança. Na minha ressignificação, as reações negativas 

estavam relacionadas aos efeitos do medicamento no organismo das crianças, portanto, a 

presença das crises convulsivas em J. seria uma reação negativa. Para as cuidadoras as reações 

negativas estavam relacionadas à administração do medicamento. Sendo a dinâmica um processo 

dialógico e me apoio novamente em Freire (2004), não me adaptei ao saber das cuidadoras e nem 

impus o meu saber como verdadeiro, portanto, o que fiz ao perguntar sobre a presença das crises 
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convulsivas foi desafiar a cuidadora B a pensar sobre a sua história. Para isso, lancei a pergunta e 

deixei que elas falassem, apenas escutei ativamente e repensei a minha própria ressignificação e 

no desencontro de sentidos para uma mesma expressão. Pensando a suas realidades, as suas 

experiências chegaram à conclusão de que as crises convulsivas são conseqüências da doença de 

J. e nada tem haver com a dose e os efeitos da medicação no organismo. 

A cuidadora A (TECa) pouco participa desta pergunta apesar de ser estimulada pela 

cuidadora C (TECc) . Talvez a pouca participação seja porque a sua filha não tomou uma grande 

quantidade de medicamento, como ela mesma enuncia: era uma gotinha só . Ou seja a 

cuidadora A (TECc) não percebia nenhum tipo de reação da sua filha ao medicamento, para ela 

era apenas mais um medicamento a ser administrado. 

Ainda em relação às reações da criança ao medicamento as cuidadoras falam sobre as 

reações positivas: 

TEP59: _... E, as reações positivas (em relação ao 
remédio)? 
TECc42: _Ao remédio? Positiva? 
TECb24: _Vai ser difícil. 
TEP60: _Ih, não tem? 
TECb25: _Pra um remédio brabo daquele! Positiva 
é.... 
TECc43: _Não tem como rir depois daquilo (de dar o 
remédio)! (cuidadoras dão risada) Não tem. (o 
remédio) É ruim demais! 
TEP61: _Se não tem (reação positiva) coloca que 
não tem. Não tem nada de positivo em relação ao 
remédio? 
TECb26: _Eu creio que não. 
TECc44: _No meu caso, é que ele (Da) nunca teve 
convulsão. Se isso é uma coisa (reação) positiva... 

 

Figura 18. Produção artística. Almanaque coletivo. 

TEP62: _Você que tem que saber! Você acha que é 
(uma reação positiva)? 

TECc45: _Se é por causa do remédio (que ele não 
tem crise), é. Se ele não tomasse o remédio, ele teria 
(crise)? Porque o médico diz que ele (Da) poderia ter 
e poderia não ter (crises). É o que o médico diz. Se 
ele não tem (crise), deve ser por causa do remédio! 
Essa é uma coisa positiva (do remédio), eu acho. Tem 
dois anos que ele toma (o remédio) e nunca teve 
(crise). 
TEP63: _Então! Eu acho que é uma coisa positiva. 
Tá evitando um problema. 
TECc46: _No começo eu falava com o médico que 
ele (Da) ficava muito assim... quando ele (Da) fixava 
o olhar... assim perdido, aí eu expliquei pro médico e 
ele (o médico) achava que aquilo poderia ser uma 
crise convulsiva, porque as crises (convulsivas) são 
diferentes. Mas eu não sei dizer se era ou se não era 
(crise convulsiva) e ele (o médico) também não sabe 
dizer, porque ele (Da) sempre tomou anticonvulsivo. 
TEP64: _E depois que ele (Da) passou a tomar o 
remédio ele assim...(-) 
TECc47: _Ele (Da) sempre... toma (o remédio) desde 
a UTI. 
TEP65: _Mas, ele (Da) ainda fica parado assim, 
olhando pro nada? 
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TECc48: _Não, de vez em quando ele (Da) tem uns 
olhares perdidos, mas ele (Da)não tá ausente, você 
chama e ele (Da) te atende. Ele (o médico) falava 
assim: quando você chama e ele (Da) te 
atende? (referindo-se a pergunta do médico) No 
começo, ele (Da) demorava um pouco. Hoje em dia, 
não, ele (Da) tá parado, mas você vê que ele tá 
mexendo a mãozinha, o pezinho. Ele não está no ar. 
Eu não entendo nada disso, isso foi os médicos que 
me falaram. Quem percebeu isso foi a fisioterapeuta. 
È... Como é que eu vou saber o que é e o que não é 
(crise convulsiva)? Aí eu expliquei isso pra ele (o 
médico) e ele (o médico) disse isso. 
TEP66: _Então não ter a crise (convulsiva) é uma 
reação positiva? 

TECc49: _É, claro. 
TEP67: _E a N.? Qual é a reação positiva em relação 
ao remédio? 
TECa17: _Olha só, por mim, ela não precisava tomar 
(o remédio). Tanto que a neuro (neuropediatra) já 
cortou (o remédio). No começo ela nem tinha botado 
válvula ainda, então ela estava agitada, a cabeça dela 
estava cheia de água ainda! Ela continuou (tomando o 
remédio), botou válvula, veio pra casa e continuou 
(tomando), uma gotinha, depois que ela 
(neuropediatra) foi cortando. Mas ela (N) continuava 
normal, com gotinha (do remédio) ou sem gotinha (do 
remédio). 
TEP68: _Ela (N) não mudou nada? 

TECa18: _Não mudou nada.  

Em um primeiro momento, as cuidadoras B e C afirmam não haver reação positiva aos 

medicamentos anticonvulsivantes, atribuindo a eles características negativas como brabo e 

ruim demais , sendo a utilização dos medicamentos anticonvulsivantes pelos seus filhos uma 

experiência negativa. Logo a seguir, a cuidadora C afirmou que a ausência de crises convulsivas 

poderia ser uma reação positiva, atribuindo isto a uma orientação médica. Continuando o diálogo 

ela relatou que seu filho faz uso de anticonvulsivantes desde que nasceu e que, nesses dois anos, 

ele nunca teve uma crise convulsiva. Porém um pouco mais adiante ela descreveu um possível 

quadro de crise de ausência, percebido primeiramente pela fisioterapeuta. Ao relatar o quadro ao 

médico, ele não pôde afirmar se realmente era uma crise convulsiva. Ao final da discussão a 

cuidadora C chegou à conclusão que devido ao uso do medicamento o seu filho nunca teve crise 

convulsiva sendo, portanto uma reação positiva. 

Mas uma vez, não impus o meu saber ao saber da cuidadora. Ao perguntá-la sobre  a 

ausência das crises convulsivas fiz com que ela pensasse a sua história, a sua realidade, as suas 

experiências. E foi exatamente o que ela fez, pensando em tudo o que viveu com seu filho, desde 

o nascimento até os dias atuais, levando em consideração as explicações dos profissionais de 

saúde (médico e fisioterapeuta), descobriu a ausência de crises convulsivas está associada ao uso 
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de anticonvulsivantes. Para chegar a este saber, até então latente, ela se apropriou dos saberes dos 

profissionais de saúde que acompanham o seu filho e da sua experiência de cuidadora, 

promovendo uma aliança entre os dois saberes (CABRAL, 1998). Isto só foi possível pelo caráter 

dialógico e interativo que caracterizou a dinâmica. 

A cuidadora A afirmou que a sua filha nunca precisou do anticonvulsivante. Iniciou o uso 

desta medicação quando, em decorrência da meningite, apresentou um quadro de hidrocefalia, 

ficando muito agitada em decorrência da doença. Para ela, com ou sem a medicação, a criança 

tem os mesmos comportamentos, logo, não via a necessidade do uso da medicação. Afirmou que 

o problema da sua filha é a presença de pessoas de com roupas brancas perto dela, a criança ficou 

traumatizada, como exemplificado nas enunciações a seguir. 

TEP69: _Aí vamos pensar assim: Você acha que se ela (N) não tivesse tomado remédio teria feito o mesmo efeito? 
TECa19: _Ia continuar a mesma coisa. Se você chegar perto dela assim...O problema dela é a cor da roupa... ela fica 
horrorizada! Se chegar alguém de branco perto dela ela ... ficou traumatizada, por isso que resolveram dar uma 
gotinha (do remédio) pra ela. Mas mesmo assim, se (alguém) chegasse perto dela, já começava. 
TEP70: _Você acha que não teve reação positiva nenhuma (ao remédio)? 
TECa20: _Não. Nem (reação) negativa! Ela ficou normal!  

A cuidadora associou a irritabilidade da criança com a presença de pessoas com roupas 

brancas, em decorrência da sua experiência de internação da sua filha e o trauma gerado por esse 

evento. A consciência ingênua da cuidadora revela uma  falta de diálogo mediador de 

informações pelos profissionais, pois em nenhum momento foi negociado com ela o saber que 

fundamento o uso contínuo do anticonvulsivante.  

Reporto-me a Freire (2004) para dizer que é necessário, em uma relação dialógica, saber 

escutar, não falando aos outros de maneira vertical, como portadores da verdade a ser transmitida 

e assim conhecer a sua realidade. Perguntei a cuidadora A (TECa) o que aconteceria com a sua 

filha se não tivesse usado o medicamento anticonvulsivante. Ela afirma que não haveria a menor 

diferença no comportamento de N. isto porque as reações da sua filha são as mesmas com ou sem 
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a medicação. A cuidadora A (TECa) traz uma informação nova, o trauma sofrido pela criança em 

decorrência da internação e de todas as conseqüências advindas desta internação como o 

sofrimento causado pelos procedimentos invasivos e dolorosos, o afastamento de casa e da 

família, entre outros.  

Ainda sobre esse mesmo assunto, no transcorrer da dinâmica, a cuidadora B (TECb) 

afirmou não haver reação positiva, pois mesmo fazendo uso da medicação o seu filho continua 

tendo crises convulsivas:

  

No caso do J. / continua na mesma, porque mesmo tomando (o remédio) ele tem (crise 
convulsiva)! / Agora, se ele tivesse tomando remédio e não tivesse crise (convulsiva), aí já era 
uma reação positiva.

  

Com isso os conteúdos relacionados às reações negativas são: caracterização negativa dos 

anticonvulsivantes; ausência de crises convulsivas; descrição de um quadro de crise de ausência; 

o uso desnecessário de anticonvulsivantes; reações comportamentais semelhantes com ou sem a 

medicação; trauma infantil causado pela internação e procedimentos decorrentes da mesma; 

ausência de reações positivas. 

A última pergunta sobre esse subtema era sobre como as crianças reagem se a dose do 

medicamento estivesse errada, e as cuidadoras responderam que há dois tipos de reação: a dose  

maior e menor que a necessária.  

TEP80: _...E se a dose (do remédio) estiver errada? 
Como eles (as crianças) vão reagir?/Vocês já tiveram 
experiência?(-) 
TECb30: _Eu ainda não. Sempre dei certinho... 
TEP81: _Nunca teve? 
TECb31: _Não. 
TEP82: _E você E. (cuidadora A) sabe se a dose (do 
remédio) estiver errada, o que acontece?/ 
TECa24: _Esse remédio é pra que? Ficar calmo? 
Errada como? Em menos ou mais? 
TEP83: _Tanto faz! 
TECa25: _Eu acho, eu tiro pela minha mãe que 
agora ela ta tomando (remédio), se ela tomar a mais 
ela apaga, ela dorme o dia inteiro. Se ela tomar a 
menos, ela continua agitada. Porque ela ta com 
problema no coração sabe que não pode tomar 

remédio, ela ta tomando remédio para ficar calma. Aí 
é isso que acontece. Eu tiro isso por ela> 
TEP84: _E Você JA (cuidadora C)? Qual a sua 
experiência? 
TECc53: _Comigo, já aconteceu. Eu deixei ele (Da) 
com o pai e o pai deu umas dez gotas (do remédio) a 
mais. Ele (Da) ficou muito irritado, mas quando 
dormiu, desmaiou. Dormiu horrores. O menino não 
acordava, ele acordava voltava a dormir de novo. Não 
consegui ficar, sabe?... ficava assim meio aéreo, 
quase que eu dei no meu marido! Falei assim: Ta 
louco! (referindo-se ao marido) Eu acho que na 
época era dez (gotas) e cada mês aumenta de acordo 
com o peso. Eu acho que ele deu dez (gotas) a mais. 
TEP85: _Então, se a gente der o remédio a mais, as 
crianças vão... 
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TECa26: _Dormir. 
TECc54: _Dormir. E (Da) ficou muito irritado 
porque... teve sono, quer dormir e não consegue, 
também depois que ele (Da) conseguiu... ele apagou. 
TEP86: _Então ele (Da) ficou irritado para conseguir 
dormir depois ele apagou, é mais ou menos o que a 

cuidadora A falou. (dose do remédio) De menos, não 
vai fazer efeito. Se der (dose do remédio) a mais vai 
fazer efeito demais./ Então, são duas reações. Uma 
reação se tomar (a dose do) o remédio a mais e uma 
reação se tomar (a dose do remédio) a menos.  

 
Figura 19. Produção artística. Almanaque coletivo.     

A cuidadora B (TECb) afirma não experiência relacionada a administração errada da dose 

do medicamento e por isso nunca observou qualquer reação da criança nesta situação. Isto nos dá 

duas informações importantes: a primeira - a inexperiência com o enfrentamento do evento; e a 

segunda - a ausência de conteúdo da cuidadora.   

Pela sua enunciação, a informação sobre as reações da criança quando se administra a 

dose errada do medicamento não foi mediada com a cuidadora, pois ela simplesmente responde 

não ter tido este tipo de experiência e não informa qualquer tipo de reação da criança diante da 

presença do evento.  

Ao responder a pergunta, as cuidadoras A (TECa) e C (TECc) evidenciam dois tipos de 

reação da criança dependendo da dose do medicamento. Se a dose for maior que a prescrita vai 

causar sonolência na criança, sendo esta uma das reações adversas dos medicamentos 

anticonvulsivantes em altas doses. Se a dose for menor que aquela utilizada pela criança ela vai 

ficar muito agitada, ou seja, não vai alcançar os níveis sanguíneos necessários para efeitos 

terapêuticos. As cuidadoras descobriram isto com as suas vivências. No caso da cuidadora A 

(TECa), sua mãe faz uso de medicamentos tranqüilizantes e isto permitiu que ela (cuidadora A) 
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observasse as reações ao medicamento. Já a cuidadora C (TECc) vivenciou esse tipo de situação 

com o seu filho, uma vez que seu marido administrou uma dose muito maior que a necessária. 

O preocupante é que esse tipo de informação não é mediada com as cuidadoras no serviço 

de saúde. Em se tratando de crianças o risco é maior já que os medicamentos agem com maior 

rapidez aumentando as chances de reações adversas e por serem os medicamentos 

anticonvulsivantes fármacos que requerem muita cautela na administração e reconhecimento das 

reações adversas, pois alguns deles são depressores do sistema nervoso central o que pode levar a 

uma parada respiratória. Nesse sentido,  os familiares cuidadoras ou  qualquer pessoa que 

administre esse medicamento devem estar preparados para reconhecer os seus efeitos desejáveis e 

as suas reações adversas. 

Tema 2: Modo de apresentação e administração do remédio  

Esse tema foi descodificado pelas cuidadoras em dois subtemas, diluição dos 

medicamentos e materiais utilizado, e estratégias adotadas na administração dos medicamentos.  

Subtema 2.1.: Diluição do medicamento e materiais utilizados 

Relacionado ao primeiro subtema, a cuidadora enuncia os materiais utilizados por ela na 

diluição dos medicamentos de seu filho J.  

TEP20: _ Pode colocar assim: um copo medida.../ 
pode explicar o que a senhora (T - TECb) quis dizer 
com esse copo. Vê se eu entendi? Tem que botar 5 ml 
para diluir um comprimido, não  é isso? Então, aqui 
tem os 5 ml, aqui tem um copo de água e aqui tem um 
comprimido. Não está? 
TEP171: _ Aí aqui é a quantidade de água. 
TECb27: _ A quantidade de água é 5ml, se colocar 
mais que cinco o remédio fica fraco. 
TEP172: _ E quem falou para senhora que tem que 
ser 5 ml? 
TECb28: _ O médico falou. 
TEP173: _ É 5 ml para todos os três? 

TECb29: _ Todos os três. 
TEP174: _ 5 ml para cada comprimido.  

 

Figura 20. Produção artística. Almanaque de TECb  
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Os materiais utilizados na diluição do medicamento são copo medida; comprimido do 

medicamento e a quantidade de água (5 ml). A seguir, ela demonstra como aprendeu a diluir os 

medicamentos e a melhor maneira de administrá-los. 

TEP: Como a senhora aprendeu a diluir o 
remédio? 
TECb24: _ Porque tem comprimido que ele (J.) 
mastigava e jogava fora. Aí diluído não. 
TEP169: _ E como a senhora aprendeu? Quem 
ensinou à senhora? 
TECb25: _ Foi idéia da minha mente! 
TEP170: _ Ah, foi idéia da senhora? Então por 
que a senhora botou aqui (no almanaque. (Figura 
21) o comprimido e o copo medida? 
TECb26: _ Eu coloco o comprimido no copinho, 
coloco na água e diluo. 

 

Figura 21. Produção artística. Almanaque de TECb 
Com o exposto pela cuidadora B, pode-se afirmar que para administrar os medicamentos, 

primeiramente separa os materiais necessários à diluição: um copo medida, 5ml de água e 1 

comprimido. Em seguida, dilui o medicamento com 5  ml de água em um copo medida. Depois, 

ela administra o medicamento utilizando uma seringa. Explica que uma quantidade maior de água 

para diluir deixa o remédio fraco e que dilui o comprimido porque ele não consegue engolir.  

Acrescenta que maneira como ela administra os medicamentos não foi ensinada por ninguém;  

ela aprendeu sozinha com a sua experiência de mãe de criança com necessidade especial de saúde 

com demanda de cuidado medicamentoso, construindo  um saber de experiência feito, como 

afirma Freire (2004). 

Quando a cuidadora B (TECb) diz que dilui o medicamento em uma quantidade maior de 

água este ficará fraco, ela está baseando sua explicação nos efeitos que a diluição teria na 

potência ou eficácia do medicamento no organismo da criança. Ela não tem o conhecimento da 

farmacocinética que explica as reações do medicamento no organismo, como absorção, 

depuração, meia-vida, e que isto tem relação direta com a ação do medicamento. Para ela a 

quantidade de água está apenas relacionada a potência do medicamento: pouca água, 
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medicamento forte; muita água medicamento fraco. Mais uma vez, a complexidade da 

implementação da terapêutica se expressa no enunciado da cuidadora e sua constituição de 

sentido. A potência do medicamento tem relação com a dose do fármaco diluído e não com o 

líquido onde ele será diluído. É necessário que a criança receba todo o conteúdo da dose, 

independente do volume de água a ser diluído.  

Subtema 2.2.: Estratégias adotadas na administração dos medicamentos  

Muitas cuidadoras enunciam várias estratégias para facilitar a implementação da 

terapêutica medicamentosa, que surgiram com as suas experiências, com as necessidades de da 

CRIANES com demandas de cuidados medicamentosos. Uma dessas estratégias foi enunciada 

pela cuidadora D (TECd) ao responder a pergunta: QUAL A MELHOR FORMA DE DAR O 

REMÉDIO AO SEU FILHO? 

TECd47: _ Qual a melhor forma de dar o 
remédio? No conta-gotas. [...] Agora sabe como 
eu estou dando (o remédio) que eu achei a melhor 
forma? Naquela hora (dinâmica do concreto) que 
eu falei, seria deitado no colo da minha filha. 
Agora eu o boto sentadinho no sofá e seguro 
assim nele.(mostra como segura a criança) 
TEP80: _ Vamos ver se a gente tem (alguma 
imagem)?me referindo ao conjunto de imagens 
disponíveis para a cuidadora utilizar na 
construção do seu almanaque. 
TECd49: _ A melhor forma ainda (de dar o 
remédio), eu boto o conta-gotas assim na 
boquinha e ele fica mordendo (o conta-gotas), aí 
eu vou devagarzinho espirrando, espirrando (o 
conta-gotas), ele vai e bebe. É uma maravilha! 
[...] Não, sentadinho, porque eu sento, ele não fica 
sentado sozinho. Eu sento e apóio ele aqui assim 
nele e ele fica sentado na posição de sentado 
mesmo. 
TEP89: _ Assim você acha que (G) engasga 
menos? 
TECd58: _ Acho. E eu descobri que ele fica 
mordendo o conta-gotas, melhor ainda, ele nem 
engasga. Porque ele fica brincando, mordendo, e 
enquanto ele fica mordendo eu vou espirrando (o 

remédio do conta-gotas). Engasga bem menos. Às vezes 
ele nem engasga, como hoje, ele nem engasgou. Eu falei: 
ah meu Deus, que bom! . Mas tem dias como 

anteontem, segunda-feira, olha, ele engasgou de uma tal 
maneira que ele teve até um... eu fiquei nervosa, fiquei 
tremendo, o garoto não voltava, ficou roxo, eu o virava e 
assoprei na boca, nada do menino voltar (a respirar). 
Fiquei doidinha! Não pode fazer isso... Mas eu fiquei tão 
nervosa e comecei a sacudir ele. Não pode sacudir, mas 
eu sacudi de tão nervosa que fiquei! 

 

Figura 22. Produção artística. Almanaque de TECd.  
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Para administrar o medicamento por via oral indica o conta-gotas como o melhor 

instrumento, pois oferece pequenos volumes, facilita a deglutição e impede a perda de dose. 

Então, ela senta a criança, apóia sua cabeça e localiza o conta-gotas no canto da boca para injetar 

o líquido lentamente. Essa maneira de administrar o medicamento representa um cuidado de 

enfermagem fundamental para evitar a broncoaspiração. Outra estratégia adotada para 

administrar o medicamento é a distração da criança, cantando uma música.  

Só foi possível a cuidadora compartilhar a sua experiência por que no espaço da  dinâmica 

ela teve a oportunidade de falar sem censura e foi ativamente ouvida por todas as participantes. 

Nesse momento, ela não foi só receptora de informações, como normalmente acontece na relação 

profissional e paciente, ela era também detentora de um conhecimento que estava sendo 

valorizado pela audiência ali presente. 

A cuidadora E (TECe) também enuncia as estratégias que utiliza ou utilizou para facilitar 

o cuidado medicamentoso, como o convencimento de sua filha Lu. para que ela aceitasse a 

medicação, ainda no início da terapia medicamentosa. Ao responder a pergunta: O QUE VOCÊ 

FEZ PARA CONVENCER SUA FILHA A TOMAR O REMÉDIO? 

TEP25: _Aí a senhora falou que no começo 
(referindo-me ao conhecimento do banco de 
dados) ela não queria tomar o remédio, lembra? O 
que a senhora fez para Lu tomar o remédio? 
Porque depois ela começou a tomar o remédio 
legal. O que a senhora fez para ela tomar o 
remédio? A senhora conversou, deu brinquedo? A 
senhora dava alguma coisa que ela gostava antes, 
ou depois (do remédio)? 
TECe29: _Eu gosto de dar depois (do remédio) 
um líquido pra ela tomar. 
TEP26: _é, essa (pergunta) está aqui em cima, a 
pergunta está ali em cima: Porque a senhora acha 
bom dar algum tipo de líquido depois do 
remédio? . (esta pergunta também esta no 
almanaque será respondida mais adiante) / 
Agora, para convencer a Lu a tomar o remédio, o 
que a senhora fez? (reforço a pergunta em foco) 

TECe30: _Muita conversa. Explicava pra ela que (o 
remédio) era pra saúde, pra ela ficar bem, e um monte de 
coisa. 
TEP30: _... // A senhora teve que ter paciência? 
TECe34: _E como! 
TECe37: _Eu acho. Acho que paciência acima de tudo... 
É o ponto principal 

 

Figura 23.Produção artística. Almanaque de TECe.  
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Com a informação do banco de dados de que no inicio da terapêutica medicamentosa, a 

cuidadora E (TECe) teve problemas para convencer a sua filha a tomar o medicamento inseri no 

seu almanaque uma pergunta para saber o que ela fez para convencer a Lu a tomar o remédio. Ao 

responde a pergunta a cuidadora E (TECe) apresenta duas estratégias: oferecer  algum líquido, 

que pode ser água ou suco, logo após o medicamento, pois assim disfarça o gosto amargo que era 

responsável pela não aceitação do medicamento pela criança. E em seguida fala que para 

convencer a sua filha a tomar o medicamento teve que conversar, explicar a importância de estar 

tomando esse medicamento e acima de tudo teve que ter muita paciência.   

Essas duas estratégias, como mencionado pelas outras cuidadoras, não foram mediadas 

por profissionais de saúde. Elas aprenderam com a sua realidade, com as necessidades advindas 

da administração do medicamento. Elas enunciaram suas realidades porque na dinâmica foi 

oferecido um espaço de dialogicidade, valorizador de saberes e desveladores de erros e acertos. 

Nesse espaço foi possível uma negociação de saberes. 

Tema 3: Dificuldades dos familiares no manejo do remédio  

Relacionado a esse tema havia algumas perguntas nos almanaques individuais e coletivos. 

À medida que as cuidadoras foram respondendo as suas perguntas foram surgindo os subtemas: 

cuidado centrado na mãe e o papel dos  cuidadores secundários, divergências familiares e  

Subtema 3.1.: Cuidado centrado na mãe e o papel dos cuidadores secundários  

Em todas as enunciações das cuidadoras percebe-se uma situação comum, o cuidado 

medicamentoso e todos os outros cuidados relacionados às crianças estão centrados na figura 

materna. Esta situação está mais clara com os fragmentos a seguir: 

TECe71: _Não sei. Quando eu vim, a saber, da 
doença ela já estava com um ano e meio. Então, 
eu tinha uma adaptação com ela, / de como cuidar 
dela. Mas dificultou um pouco depois. / É uma 
situação que você tem que aprender a conviver 
com ela, aprender muitas coisas que você não 

esperava. / é uma situação bem crítica. Hoje, eu vejo ela 
como ela ta hoje. / Antes eu não tinha segurança nem de 
sair com ela, de descer na rua e deixar ela com alguém, 
nem que fosse com minhas outras filhas ou com o pai. / 
O pai era o primeiro, se ela sentisse alguma coisa 
primeiro pedia socorro a mim. Não sei. Parece que a 
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confiança dele só vem em cima de mim. Então, 
quando você sente que tudo depende de você está 
ali presente, e está ali procurando encontrar forças 
em você para passar para outra pessoa. / Pesa, né? 
/ Eu só tenho agradecer a Deus por superar muitas 
delas, né? Porque hoje... já passei por muitos 
momentos difíceis que eu senti que ia fraquejar... / 
Meu marido fala que tem hora: tem hora que 
pensar no que você faz, com todo essa luta com a 
Lu é difícil até entender como você resisti a tudo.

 

TEP67: _ Vocês (me referindo as cuidadoras de 
CRIANES) são umas verdadeiras heroínas. 
TECe72: Não posso negar isso, tenho certeza 
meu marido não agüentaria a luta que eu tenho 
com ela. Ele tem a parte dele, ele trabalha, está 
sempre me apoiando. Isso eu não posso dizer que 
eu não tenho dele, porque eu tenho sempre. No 
momento que precisa de sair comigo, nem que 
tenha que faltar ao trabalho ou chegar mais tarde, 
pra sair comigo está sempre me dado força. Mas a 
parte difícil sou eu mesma. 
TEAB16: _Mas sempre sobra pra mãe mesmo. 
TECe73: _Graça a Deus ela (Lu) tem. 

TEP68: _Uma mãezona! / Uma super, hiper, grande 
mãe. 
TECe74: _Tem que ser. / Só peço a Deus que não me 
deixe fraquejar em nenhum momento, em todo momento 
que ela (Lu) precisar de mim que ele me reserve forças. / 
Tem hora que você fraqueja, tem hora que você sente que 
não vai conseguir aquilo que sente que a criança precisa, 
apoio quando ela ta ficando muito pesada, e ainda não 
anda sozinha. / Quando eu desço a escada do meu 
prédio... eu sei que ainda vou caminhar um pouco para 
pegar no ônibus, e ainda vou subir a escada do ônibus, e 
a perna já está... cansando.  

 

Figura 24.Produção artística. Almanaque de TECe.   

As necessidades especiais de saúde de Lu iniciaram quando ela tinha um ano e meio. Foi 

difícil para a cuidadora conviver com a nova realidade de ter que cuidar de uma CRIANES, 

apesar de já ter cuidado de outras três filhas e da própria Lu. Cuidar de uma CRIANES requer 

conhecimentos que não fazem parte do senso comum e por isso seus cuidadores passam a 

conviver com dificuldades principalmente no início. No caso da família de Lu. sua mãe assumiu a 

maior responsabilidade sobre a criança, ao pai coube o sustento da família e as outras filhas a 

ajudam na medida do possível. Essa foi a maneira que a família se estruturou para conviver com 

a nova situação. A religiosidade está muito presente no discurso da cuidadora, foi Deus quem a 

ajudou e continua ajudando a superar todas as dificuldades. Além de Deus, ela também se refere 

a força de vontade de Lu. para superar os problemas. 

Nesse momento, a cuidadora E (TECe) também se refere ao papel dos cuidadores 

secundários, cada um tem o seu papel muito bem definido. Cabe a ela, mãe, toda a 

responsabilidade sobre o cuidado com a Lu. Reporto-me a Fleming et al (1994) e O Brien (2001) 
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que falam das relações, dos papéis, da estruturação da família que tem uma criança com 

necessidade especial de saúde. Essas autoras afirmam que em muitas situações a família se priva 

de algumas coisas por não confiarem em ninguém para cuidar de seus filhos e por essa razão se 

sentem obrigados a cuidar de seus filhos em tempo integral. Isso é o que acontece com a família 

de Lu, sua mãe só tem a família em quem confiar, mas é uma confiança desconfiada e com isso 

concentra nela todos os cuidados. 

Sobre os cuidadores secundários havia no almanaque coletivo duas perguntas, ambas 

eram sobre os cuidados prestados pelos cuidadores secundários. A cuidadora C (TECc) começa 

respondendo: 

TECc19: _Eu divido com qualquer um que 
estiver perto: segura a mão dele! (a cuidadora 
mostra como solicita ajuda de outras pessoas. Ao 
falar isto ela dá risada). Qualquer um: sobrinhas, 
as tias, o pai, a avó.../ qualquer um que estiver ali 
perto, é ele! 
TECb12: _O meu ( ajudante ) é mais o pai. 
TEP32: _O pai...(-) (estou mostrando os textos 
escritos que tem relação com o que as familiares 
estão falando) 
TECc20: _Porque antigamente, ele (Da) era mais 
pacífico, mas agora ele (Da) bate, quer jogar o 
remédio longe, tira a mão... 
TECb13: _Porque comigo só ele (J) aceita, mas 
com o pai fica cheio de gracinha! 
TECb14: _ Você JA. (cuidadora C) que tem 
família coloca família e eu T. (cuidadora B) 
coloco o pai. 
TEP35: _ E a N.? Alguém te ajudava? 
TECa9: _Minha mãe me ajudava. Agora, só eu 
mesmo./ O pai dela (da N.) até acha que a gente 
faz covardia com ela (N), sabe?  

 

Figura 25. Produção artística. Almanaque coletivo. 
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A pergunta era: COM QUEM VOCÊ DIVIDE AS DIFICULDADES EM DAR O 

REMÉDIO AO SEU FILHO? Cada cuidadora respondeu de acordo com a sua realidade. A 

cuidadora C (TECc) afirma que na hora da administração do medicamento pede ajuda a quem 

estiver perto dela, ela pede para segurar seu filho Da. que não aceita a medicação pacificamente. 

A cuidadora B (TECb) diz que não tem com quem dividir essa ação cuidativa, pois  o  J. só aceita 

a medicação se for oferecido por ela, o seu marido não participa muito desse cuidado. A 

cuidadora A (TECa) relata que tinha a sua mãe para compartilhar as dificuldades na 

administração do medicamento, mas no momento ela faz tudo sozinha.   

Ela inicia uma nova situação, os conflitos familiares relacionados aos cuidados de uma 

criança com necessidades especiais de saúde. Ela afirma que o seu marido não concorda com a 

maneira como ela realiza o cuidado medicamentoso. A partir desse momento, iniciou-se uma 

análise coletiva sobre as maiores dificuldades em ser cuidador de uma CRIANES.  

TECc22: _Os pais é assim, né?// Eu acho que não existe alguém que conheça mais o filho do que a mãe. A pior 
coisa que existe no mundo é a pessoa ficar dando palpite. Na rua, principalmente, passa um...> 
TECb15: _É o que mais tem, enxerido! 
TECc23: _ Esse menino com a cabeça no sol, esse menino tá torto, esse menino está com fome . (referindo-se aos 
comentários das outras pessoas)Vem cá eu te conheço? (referindo-se a sua resposta aos comentários)Eu ein, não é, 
(as pessoas) se metem...> (faz a sua enunciação rindo) 
TECb16: _Eu não preciso nem ir na rua em casa mesmo o pessoal chega...< 
TECc24: _É triste!    

Com o exposto, percebe-se que a interferência de outras pessoas no cuidado não foi muito 

aceita pelas cuidadoras. Elas na gostam quando as pessoas opinam sobre a forma de conduzir o 

cuidado, ressaltando que a família muitas vezes atrapalha. Continuando esse assunto, eu passo 

para a pergunta do almanaque que trata exatamente sobre isso: QUE TIPO DE AJUDA 

RECEBE DAS OUTRAS PESSOAS? . A seguir as respostas das cuidadoras com a produção do 

almanaque. 

TECa12: _Nenhuma. 
TEP43: _Nenhuma? E Você JA. (cuidadora C)? 

TECc28: _Como assim? Tipo assim se eu precisar de 
alguém dar (o remédio), isso? 
TEP44: _é, se alguém ajuda você (com o Da)! 
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TECc29: _Os únicos que já deram remédio a ele 
(Da), só eu e pai, mais ninguém. 
TEP45: _Como é essa ajuda dele (do pai)? Ele dá o 
remédio (ao Da)? 
TECc30: _Se eu preciso, se tipo assim eu não estou 
em casa, ou se não eu tô ocupada, dá o remédio do 
Da.! ele (o pai) pega e dá (o remédio), entendeu? 
Também se pedir, se não pedir também... não, não dá 
(o remédio). (após a sua enunciação a cuidadora ri) 
TEP46: _E a senhora, T. (cuidadora B)? 
TECb18: _A irmã dele (J) ajuda. Quando eu não 
estou em casa, ela (irmã) dá (o remédio). Quando não 
esquece do remédio, o remédio cai no chão e ela 
(irmã) não vê!(todas as cuidadoras riem com a 
enunciação da cuidadora B) 
TEP47: _E em relação às outras coisas, tem alguém 
que ajude?/  
TECb19: _A mim não. 
TEP48: _ A fazer as coisas de casa... Porque não tem 
só as crianças... 
TECa13: _O pai dela (N) faz, faz tudo. Não faço 
nada, só faço comida. 
TEP49: _Que beleza! 
TECa14: _Quando ele (o pai da N) não tá 
trabalhando, né! Quando ele não tá trabalhando, ele 
me ajuda bastante. 

TECc31: _Eu só não carrego meu marido pro 
banheiro, porque não o agüento. Ele não faz 
NADA!...  É assim o dia inteiro, uma tristeza!  
TEP50: _É só você mesmo? 

TECc32: _Só eu.  Tudo eu. Só eu mesmo. Já falei pra 
ele (marido), que ele tem que ser mais íntimo do Da., 
porque se eu arrumo um emprego e ele tem que tomar 
certas decisões e cuidar, ele vai passar dificuldade... 
Pai não conhece o filho! Isso acontece muito! Não 
sabe os gostos dele (Da)...  
TECb20: _é. Eles (pais/ maridos) só acham isso. 
TECc33: _Eu falo:  não nem, não é nada disso! ... 

 

Figura 26. Produção artística. Almanaque coletivo   

As três cuidadoras afirmaram em suas enunciações, que tanto o cuidado medicamentoso 

como os outros tipos de cuidado (habituais modificados e de desenvolvimento) a criança são 

realizados principalmente por elas. Os cuidadores secundários ajudam em outras coisas como nos 

afazeres domésticos, por exemplo, o cuidado com a criança somente quando necessário ou 

quando a ajuda é solicitada.  

Mas uma vez, quando a família se vê diante de uma situação nova precisa se estruturar e 

constituir novos papéis. Especialmente, que não faz parte do senso comum, ou seja, cuidar de 

uma criança com necessidades especiais de saúde,. E com tudo que foi exposto acima cabe a 

mulher e mãe o papel de cuidadora principal, é dela a responsabilidade de cuidar das crianças. 

Aos outros cuidadores cabe o sustento da casa, no caso dos pais, e a ajuda em situações especiais, 

quando a mãe, por alguma razão se encontra impedida de realizar o cuidado. 
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Subtema 3.2.: Divergências entre os cuidadores na  maneira  de administrar o medicamento  

Esse subtema é descodificado  durante a produção do almanaque da cuidadora D (a avó de 

G).  G. não tem apenas uma cuidadora principal, mas duas, sua avó e sua mãe, que eventualmente 

divergem em relação ao cuidado com ele, principalmente em se tratando do cuidado 

medicamentoso como mostra o fragmento abaixo, ao responde a pergunta:  COMO SÃO 

RESOLVIDOS OS PROBLEMAS FAMILIARES RELACIONADOS EM DAR O REMÉDIO 

AO SEU FILHO? 

TECd80: _ Aqui eu não vou botar nada porque não 
dá. Como são resolvidos os problemas familiares?. 
Ih!! Vou botar um desenho de briga, porque toda vez 
que eu vejo ela (mãe do G) dando o remédio eu brigo 
com ela. Aí você me dá uma idéia, porque é assim. 
Como é que eu vou fazer? 
TEP112: _ É sempre brigando? 
TECd81: _ Sempre. Aí para eu não ver, saio de casa. 
Toda vez que estou em casa e vejo, brigo com ela. Ela 
diz: Está pensando que eu não sei dar o remédio? . 
Eu digo: Não sabe nada! . Difícil, mas não é 
impossível , jogo de cintura , manter a 
calma ,(lendo as frases que estão perto da pergunta) 
sempre? Não tenho, xingo logo, falo logo, brigo. O 
que eu vou botar? 
TEP113: _ É problema? 
TECd82: _ É problema. 

TEP186: _ Então os problemas (familiares) não estão 
resolvidos? 
TECd97: _ Não, porque se sentar para conversar não 
adianta. Sempre bate de frente. Aí acaba que me calo 
e vou embora. 
TEP187: _ Então eu entendi aqui que esses 
problemas não são resolvidos? 
TECd98: _ Não porque ela ( mãe do G) não aceita. 
Ela sempre acha: eu que sou a mãe, eu que sei dar . 
TEP188: _ E o que você acha? 
TECd99: _ Eu acho que está errado. 
TEP189: _ Quem está errado? 
TECd100: _ Ela (mãe do G), porque eu acho que por 
mais que você pense que não precisa da ajuda de 
ninguém, sempre você precisa. Por mais que você 
ache que está fazendo o certo, você pode estar 
fazendo errado. Por mais que você pense que está 
certo você pode estar errado. Você nunca sabe tudo 
da vida, a cada dia, a cada minuto você aprende um 
pouco mais. Eu na minha idade estou aprendendo! 
Porque ela (mãe do G) não pode aprender um pouco 
mais também?  

 

Figura 27. Produção artística. Almanaque de TECd. 
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Os problemas familiares estão relacionados, principalmente, as divergências na 

administração do medicamento. A mãe de G. administra de uma forma e a sua avó (cuidadora D) 

administra de outra e ambas pensam estarem certas. A cuidadora D por já ter percebido que na 

sua forma de administrar o medicamento à criança tem menor chance de broncoaspirar a 

medicação, quer que a sua filha, mãe de G. faça da mesma maneira. Essa por ser a mãe da criança 

acha que ela administra o medicamento corretamente e não aceita a interferência da cuidadora D 

(TECd).  

A cuidadora D por ser mais velha e mais experiente quer impor o seu conhecimento aos 

pais de G. e eles por serem os pais da criança não querem que ela interfira na forma como eles 

cuidam, e isso acaba gerando o conflito entre eles. 

As estratégias utilizadas pela cuidadora D para minimizar o conflito são administrar o 

medicamento antes dos pais, sair de casa no horário da medicação e tentar não mais interferir nos 

cuidados a criança quando os pais estão em casa. Já sabendo que este é o maior problema 

relacionado à administração do medicamento. Então, pergunto 

TEP190: _ Continua sendo o principal problema em relação ao medicamento? 
TECd101: _ Melhorou bastante daquela época (dinâmica do concreto em que as duas participaram) para cá, 
melhorou um pouco. Ela já conversa mais um pouco, tem certas coisas... Como esse negócio que eu falei do T. (pai 
da criança)... ela já senta e conversa. Em relação ao G... de eu falar do médico, de eu falar, ...Médico por exemplo, 
às vezes, é porque a gente esquece, diz que não vai falar mais, não vai perguntar, mas eu pergunto o que o médico 
falou. Ontem eles foram ao médico. Não me falou nada e eu esqueci de perguntar. Coisas assim em relação geral a 
ele (G). A comida não! A comida eu faço... Mas no sentido do remédio, se você falar: F. (mãe de G) Coitadinho 
dele! . Ela diz: _ Deixa que sei como é que é, eu dou (o remédio) é assim mesmo! Algumas coisas mudaram. Porque 
o mais prejudicado é ele (G.).  

Apesar de os problemas familiares estarem melhorando, não estão totalmente resolvidos 

porque para a cuidadora D, sua filha não segue os seus conselhos. Para ela a única pessoa errada 

nessa situação é a sua filha. O que acontece na família da cuidadora D (TECd) não difere muito 

do que diz a literatura científica sobre as relações familiares dos cuidadores de crianças com 

necessidades especiais de saúde. Eles vivem uma situação delicada, com relações frágeis e 
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instáveis e assim qualquer motivo é capaz de gerar conflitos que interfere na dinâmica familiar e 

na maioria das vezes esses motivos estão relacionados com as condições de saúde da criança, os 

papéis e as responsabilidades dos pais (O BRIEN, 2001), exatamente o que acontece na família 

de G. 

Diante de tudo que foi exposto neste capitulo percebemos que as cuidadoras na tentativa 

de seguir a orientação médica buscam estratégias para implementar o cuidado medicamentoso e 

com isso, vão descobrindo a melhor maneira de administrar o medicamento, vão conhecendo seu 

filhos, os efeitos e as suas reações ao medicamento. É o saber de experiência feito que orienta o 

cuidado implementado por elas.  

Além dos problemas relacionados à criança elas ainda convivem com os problemas 

familiares advindos do cuidado medicamentoso, para elas a maior dificuldade que tem de 

enfrentar, e lidam com esses problemas da forma mais simples possível, se adaptam a ele, 

aceitam acriticamente o seu papel de mãe e cuidadora principal. Nesse movimento dialógico que 

viveu durante a construção do almanaque, pensaram a sua história, refletiram sobre ela e se 

descobriram nesta realidade.      
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CAPÍTULO II  

APROPRIAÇÃO DAS IMAGENS PELOS FAMILIARES CUIDADORES NA 

PRODUÇÃO DO ALMANAQUE SOBRE CUIDADO MEDICAMENTOSO                        

...Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria, mistura a dor e a alegria... 
(Milton Nascimento e Fernando Brant)



 
104

 
Capítulo II  

2 Apropriação das imagens pelos familiares cuidadores na produção do almanaque sobre 

cuidado medicamentoso  

Neste capítulo, analisaremos o processo de produção do material educativo (almanaque) 

com base no referencial teórico da apropriação e no material empírico produzido pelas 

cuidadoras. Dessa forma, faremos um paralelo entre a minha intencionalidade de enfermeira 

pesquisadora na escolha das imagens com o movimento de apropriação das imagens pelas 

cuidadoras no momento de elaboração do almanaque, de forma dialógica, interativa e plural, os 

quais se deram a partir de dois contextos principais da análise das imagens. O primeiro, da 

pesquisadora, que analisou e selecionou um conjunto de imagens disponibilizadas aos sujeitos da 

pesquisa, para compreender como se deu o processo de seleção das imagens. O segundo, das 

cuidadoras e vincula-se ao modo como elas procederam a leitura destas imagens na elaboração do 

almanaque. Desta forma, o esforço empreendido tanto pela pesquisadora quanto pelas 

participantes da pesquisa nos diferentes contextos de interação com as imagens envolvem uma 

dada produção de sentidos.   

2.1. O lugar da análise imagética no processo de produção individual do material educativo 

 

almanaque de cuidadoras sobre o cuidado medicamentoso na terapia com 

anticonvulsivante

 

Além disso, a realização da pesquisa implica na análise das imagens em dois momentos 

distintos, além dos contextos mencionados. No primeiro momento foram analisadas as imagens 

selecionadas pela pesquisadora e disponibilizadas aos cuidadores. Num segundo momento, 

analisaram-se as imagens selecionadas pelos familiares cuidadores para compor os seus 

almanaques.  
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O primeiro conjunto de imagens foi obtido a partir de revistas de circulação nacional e de 

sites que veiculam diferentes tipos de imagens, como relatado anteriormente, totalizando 414 

imagens. Foram escolhidas tendo como base os subtemas descodificados com a leitura do corpus 

do texto da Dinâmica do Concreto realizada com os familiares de crianças em uso de 

anticonvulsivante no domicílio, que se encontra no banco de dados da pesquisa intitulada 

Crianças com necessidades especiais de saúde: configuração do universo temático das famílias 

no educar dialógico da enfermagem 5.  

Quadro 2. Distribuição dos textos imagéticos ofertados pela pesquisadora e os textos 

imagéticos selecionados pelas cuidadoras para a elaboração do almanaque.  

Imagens ofertadas 
                  

N 

Números  
Apresentação do 
medicamento 
Materiais para administração 
Crianças  
Atividades de vida diária  
Crianças e cuidadores 
Indicativas de tempo 
Serviços de saúde 
Brinquedos infantis  

79 
69  

63 
51 
51 
34 
40 
17 
10 

Total                                                          414                                     

Imagens selecionadas 
pelas cuidadoras 

                   
N 

Números 
Apresentação do 
medicamento 
Materiais para administração 
Crianças 
Atividades da vida diária 
Crianças e cuidadores 
Indicativas de tempo 
Brinquedos infantis 

11 
04  

10 
09 
11 
12 
09 
01  

Total 67 

 

                                                          

 

5 Projeto de pesquisa coordenado pela Dra. Ivone Evangelista Cabral com recursos do CNPQ. 
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Foram destacados a dose e efeitos desejáveis e indesejáveis, modo de apresentação e 

administração do remédio, dificuldades familiares causadas pelo uso do remédio, os quais 

orientaram a seleção das imagens que constituíram a oferta e a demanda para as cuidadoras. No 

quadro a seguir está a relação das imagens ofertadas por mim às cuidadoras e as imagens 

selecionadas por elas para compor o almanaque. 

As imagens selecionadas pelas cuidadoras foram analisadas levando-se em consideração a 

diversidade de contextos correspondentes aos diferentes almanaques elaborados por elas como, 

por exemplo, a ordem de apresentação  no almanaque. O que explica porque imagens 

semelhantes podem variar de função entre os diferentes almanaques. O Quadro 1 indica uma 

apropriação de 69 imagens das 414 disponibilizadas pela pesquisadora, portanto um 

aproveitamento de  aproximadamente 16%.  

De acordo com o quadro 1, a maioria das imagens selecionadas foram os signos 

numéricos (11) utilizados para designar as doses do medicamento; as imagens indicativas de 

tempo (08) como o sol e a lua e as de crianças e cuidadores (08) também foram muito 

recorrentes. As imagens que representavam as atividades da vida diária (07) estavam relacionadas 

a eventos do cotidiano como o banho e a alimentação da criança, ambos ligados ao horário da 

medicação. Muitas dessas imagens funcionaram como imagens de oferta e de demanda, isto em 

razão de sua utilização pelas cuidadoras, isto é, eram imagens que no contexto de produção do 

almanaque passaram a oferecer ou demandar alguma informação ou serviço para os leitores. 

Todos os textos imagéticos dos almanaques eram imagens ofertadas pela pesquisadora, nenhuma 

cuidadora elaborou a sua própria imagem como aconteceu com os textos escritos. 

Os números justapostos às siglas TECd (tempo de enunciação discursiva da cuidadora) e 

TEP (tempo de enunciação discursiva da pesquisadora) são indicativos da quantidade de vezes 

em que se deu o processo de interação verbal entre ambas. Eles revelam o caráter dialógico e 
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interativo que a produção do almanaque, requereu no espaço grupal, correspondendo a 

disponibilidade da pesquisadora para atender as demandas da cuidadora. 

Ao lerem as perguntas do almanaque, as cuidadoras iniciavam um processo interior de 

elaboração de respostas, selecionando imagens que estavam disponíveis para assim dar 

materialidade as suas representações do cotidiano no cuidado a criança em terapia com 

anticonvulsivante ou produzir novas imagens para ampliar o efeito de sentido das imagens que 

compunham a cena do almanaque. No fragmento a seguir a cuidadora D (TECd), avó de G, 

estava respondendo a pergunta sobre os horários da medicação. Ela já havia dito que os horários 

eram pela manhã e a noite. De modo a conferir maior especificidade ao momento do dia que isso 

acontecia, fui oferecendo opções de imagens indicativas de tempo. Ofereci imagens de sol e lua, 

que representariam os dois momentos do dia, entretanto a escolha da imagem ficou a critério da 

própria cuidadora: 

TEP52: _ Tem imagem de lua, de sol, para botar se é de dia, de noite... 
TECd21: _ Ta por aqui? 
TEP53: _ Está por aí, sol tem um monte... 
TECd22: _ Esse aqui tem o dia e a noite. Nesse aqui o sol já está indo embora. 
TEP54: _ Onde tem um sol grande? A gente vai achar... 
TECd23: _ Tem um sol e uma lua aqui. 
TEP55: _ Isso, aqui tem uma lua... 
TECd24: _ Essa lua está melhor, mas só tem a lua. 
TEP56: _ Vou achar um sol bem grande para você. 
TECd25: _ Aqui tem um sol. Esse sol não está ruim, mas já está se pondo. Isso aqui para mim é praticamente noite. 
TEP57: _ Noite...tem outra lua aqui. Aqui tem um sol enorme. 
TECd26: _ Pode cortar, não é? 
TEP58: _ Pode! Pode cortar se você achar que está grande. 
TECd27: _ Porque eu acho que.../ espera, deixa eu ver aqui. Vai passar. Melhor então cortar.../ me dá a tesoura? 
Esse vai ficar muito.../ ali tem um sol pequenininho, para que cortar? Eu estou cega! Esse aqui eu não vou cortar 
também. Deixa esse aqui. Está meio torto, mas... 
TEP59: _ Não tem problema.  
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Ela escolheu duas imagens indicativas de tempo, sol e lua. As imagens não determinam 

os horários exatos da administração do medicamento e sim os momentos do dia em que o 

cuidado e realizado. Ou seja, ela utiliza o cotidiano de cuidado para lidar com a informação 

horário da medicação : o momento do dia (manhã e noite).   

Traz implícito o significado de que não há rigor com a hora de administração do 

medicamento. Já que não fez uso de nenhum texto escrito que ampliasse o sentido da 

experiência representada. A cuidadora escolheu minuciosamente as imagens. Para ela as 

imagens delimitavam o sentido de dia  (sol) e  noite (lua) e foram utilizadas para representar o 

momento especifico em que o medicamento era administrado. Ela escolheu um sol claro e 

grande, mostrando que o medicamento era administrado pela manhã, e uma lua em eclipse (bem 

escura) mostrando que o medicamento não é administrado muito cedo, quando a noite ainda está 

um pouco clara, o medicamento é administrado quando já é noite e já está escuro, ou seja antes 

de a criança dormir.   

Havia várias imagens simbólicas indicativas de tempo, entre elas a de sol e de lua. A 

cuidadora comparava as imagens ofertadas com a sua realidade, ou seja, queria uma imagem que 

melhor representasse os horários da administração do medicamento de G. o meu papel neste 

momento foi apenas de auxiliá-la na busca da imagem, num processo dialógico e interativo. Em 

Figura 28. Apropriação 
das imagens. Imagens 
selecionadas pela 
cuidadora
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momento algum, desconsiderei a sua experiência e decidi qual imagem ela deveria trazer para a 

produção, fiz o oposto, me coloquei ao seu lado e deixei que ela pensasse a sua realidade e 

participasse ativamente no processo de construção do seu almanaque, afinal ele deve refletir a 

experiências das cuidadores de crianças em terapia anticonvulsivantes e por esta razão os 

cuidadores devem ter total liberdade para construí-los.    

Neste momento a cuidadora produziu sentido a partir de dois ambientes informacionais, 

o individual e o coletivo. No primeiro ela se apoiou na sua experiência de cuidadora, nas suas 

práticas vividas anteriormente, na sua memória na sua subjetividade. No segundo, ela se apoiou 

na objetividade materializada, neste caso, nas imagens que estavam a sua frente. Juntou as duas 

informações e representou o seu próprio conhecimento esquematicamente nas imagens do sol e 

da lua.   

Seguindo o mesmo caminho da cuidadora D (TECd), as cuidadoras C (TECc) e A (TECa) 

ao lerem as perguntas do almanaque, iniciaram um processo interior de elaboração de respostas, e 

começaram a perguntar sobre as imagens que gostariam de colocar nos seus almanaques para 

assim dar materialidade. Os fragmentos textuais que seguem mostram exatamente este momento 

da dinâmica e as imagens que os acompanham representam as cenas construídas por elas. A 

cuidadora C (TECc), mãe de Da, pede uma imagem de um copo de água para responder a 

pergunta sobre a administração do medicamento de seu filho três vezes ao dia e a cuidadora A 

(TECa), mãe de N, pede seringa para responder a pergunta sobre o modo de administração do 

medicamento: 

TECc39: _ Tem copo com água? 
TEA36: _ Copo com água?! Pode recortar? 
TEP31: _ Pode! 
TECc40: _ Então eu vou recortar.  
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TECa4: _ Seringa? Não tem não? 
TEP32: Tinha uma aqui, você usou? Tem seringa aqui, se você quiser recortar... tem mais. Oh, Aqui também tem 
um copo de água... Aqui tem outro copo com água... tem um monte.   

  

Segundo informação constante no banco de dados, Da. teve várias prescrições médicas de 

diferentes profissionais. Então, registrei, no almanaque da cuidadora C (TECc), perguntas para 

explorar melhor cada prescrição: por exemplo, COMO VOCÊ DAVA O REMÉDIO TRES 

VEZES AO DIA? (Figura 29). Para responder a pergunta utilizou dois textos imagéticos, copo 

com água e uma colher, e um texto escrito com as suas próprias palavras. Isto representa a 

maneira como ela administrava o medicamento ao seu filho, isto é, quando administrava o 

medicamento três vezes ao dia a cuidadora fazia a diluição utilizando água e a colher. O copo 

com água representou o material utilizado para diluir o medicamento; e a colher o instrumento 

utilizado na diluição: colocava um pouco de água na colher e depois pingava as gotas do 

medicamento. 

O texto escrito pela própria cuidadora mostra que esta forma de administração de 

medicamento corresponde a uma prescrição médica. O texto escrito deu maior sentido a cena 

Figura 29. Apropriação das 
imagens. Imagens selecionadas pela 
cuidadora  

Figura 30. Apropriação das 
imagens. Imagens selecionadas 
pela cuidadora  
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representada, na medida em que oferece uma informação importante, esta forma de administração 

do medicamento não foi uma escolha da cuidadora, não representa uma estratégia criada por ela 

para desenvolver o cuidado medicamentoso. A administração do medicamento em dose 

fracionada três vezes ao dia foi uma prescrição e uma orientação da médica que a atendeu pelo 

plano de saúde particular. 

A pergunta do almanaque da cuidadora A (TECa), mãe de N., era semelhante a da 

cuidadora C.: COMO VOCÊ DÁ O REMÉDIO A SUA FILHA? (Figura 30). Para respondê-la 

utilizou uma imagem simbólica de um conjunto de seringas. Esta imagem representa o 

instrumento utilizado por ela na administração do medicamento. 

Por se tratar de um momento dialógico e interativo, as cuidadoras tinham total liberdade 

para contar as suas experiências e escolher as imagens textual e imagética para compor os seus 

almanaques. As auxiliares de pesquisa e Eu, todas profissionais de saúde, estávamos ali para 

escutar as suas dúvidas, seus receios, e aprender com elas as estratégias de cuidado. Para isso não 

impusemos o nosso saber arrogantemente como verdadeiro, e não desconsideramos o saber de 

experiência feita pelas cuidadoras. Com isso, tentamos romper com a concepção bancária e 

opressora do atendimento em saúde, que rotineiramente está presente no processo de atendimento 

e de educação em saúde, ou até mesmo, no processo de comunicação entre profissionais de saúde 

e os usuários dos serviços. 

Como a cuidadora D (TECd) as cuidadoras A (TECa) e C (TECc) produziram sentido a 

partir de suas experiências de cuidadoras de crianças em terapia anticonvulsivante no domicílio, 

das suas estratégias facilitadoras do cuidado e do momento atual, da experiência de estar 

produzindo um almanaque.  Elas se apropriaram destes dois ambientes informacionais para 

reproduzir da forma mais aproximada possível as cenas dos seus cotidianos. Mais uma vez nem a 
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pesquisadora (Eu), e nem a auxiliar de pesquisa interferimos neste processo de apropriação e 

produção de sentido; nos colocamos como parceiras e facilitadoras deste processo. 

Para que uma pessoa se aproprie de alguma coisa é preciso que alguém o tenha enunciado 

em um outro momento. Nesse sentido, a cuidadora C. (TECc) se apropriou da prescrição médica 

para a diluição do medicamento e tomou isso como seu, passando a fazer parte da sua memória, 

das suas estratégias de cuidado, e se apropriou das imagens ofertadas para representar as 

estratégias e assim produzir sentido. 

O mesmo aconteceu com a cuidadora A (TECa). Nas suas enunciações durante a 

dinâmica, relata ter vivenciado a utilização de seringas, pela equipe de enfermagem, para 

administrar os medicamentos por via oral. Logo ela se apropriou de uma estratégia utilizada pela 

equipe de enfermagem para administrar medicamentos por via oral em crianças muito pequenas, 

com alguma dificuldade de deglutição, é comum nos hospitais a utilização de seringas neste tipo 

de procedimento, e passou a fazer uso desta mesma estratégia, ou seja, tomou como seu algo que 

antes pertenceu a outros (o profissional de enfermagem). E também se apropriou da imagem 

oferecida para representar a sua experiência vivida.  

O processo de apropriação ou de construção de conhecimento acontece a partir da 

incorporação das relações sociais, vividas em diferentes contextos e diferentes modos 

(MACHADO, 2000). As cuidadoras A (TECa) e C (TECc), a partir das suas relações com os 

profissionais de saúde puderam se apropriar de conhecimentos que não pertenciam as suas  

experiências e realidade. Essa descoberta só foi possível no convívio com a dinâmica, um 

momento onde elas puderam refletir sobre a sua história.  

Durante a Dinâmica todas as imagens foram expostas sobre a mesa onde as cuidadoras 

trabalhavam na produção dos almanaques. Ao ler a pergunta sobre as reações negativas da 

criança ao medicamento a cuidadora C (TECc) viu uma imagem de uma criança fazendo careta 
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que logo lhe remeteu a expressão do seu filho no momento da administração do medicamento, 

que ela atribuiu como uma reação negativa ao medicamento: 

TECc6: _Essa é a reação negativa do Da (referindo-se a uma imagem), ele faz exatamente essa cara (cuidadora fala 
rindo). Ele já conhece o vidro do remédio, quando ele vê, pronto! Já sabe que o bicho vai pegar. É uma comédia!  
TEP11: _Ele (Da) faz essa carinha?  
TECc7: _Faz, Exatamente essa cara./ Cara de quem pensa: Lá vem ela com essa droga desse remédio! Ridícula! 
(fala como se fosse o seu filho) 

  

Este fragmento dialógico e a imagem pertencem à dinâmica do almanaque poduzido 

coletivamente e, portanto as imagens representam respostas de duas cuidadoras. Para efeito de 

compreensão da apropriação da imagem na produção do material educativo, vou me deter apenas 

na imagem da criança à esquerda que está relacionada com a resposta da cuidadora C (TECc) e o 

fragmento dialógico acima. 

Ao ler a pergunta e ver a imagem da criança fazendo uma careta, a cuidadora C. (TECc) 

remeteu-se imediatamente à sua memória, à sua vivencia anterior, ao momento da administração 

do medicamento do seu filho Da., como aconteceu nos outros fragmentos supra citados. Mais 

uma vez a cuidadora tomou como seu algo de fora, ou seja, apropriou-se da imagem da criança 

como sendo a imagem de seu filho durante o cuidado medicamentoso. Novamente, não houve 

qualquer interferência minha na escolha desta imagem, ela se deu da maneira mais espontânea 

possível. 

Ao se apropriar da imagem como representação da sua realidade, a cuidadora C (TECc) 

nos oferece uma informação, o medicamento possuía um gosto ruim ou causava alguma sensação 

Figura 31. Apropriação 
das imagens. Imagens 
selecionadas pela 
cuidadora 
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desagradável, o que levava o seu filho a reagir desta forma e algumas vezes até mesmo recusar a 

medicação. A espontaneidade da escolha da imagem pela cuidadora me remete mais uma vez a 

relação dialógica estabelecida durante toda a dinâmica, pois todas as cuidadora tiveram a 

oportunidade de participar como sujeitos no processo de produção de um material educativo, 

neste caso, um almanaque. Isto vai na direção contrária do que sempre acontece, quando elas 

(cuidadoras) são apenas recipientes que recebem as informações contidas nos materiais 

produzidos por outras pessoas e que poucas vezes correspondem as suas realidades, ajudando 

muito pouco no processo de apropriação de um conhecimento novo. 

A todo o momento as cuidadoras solicitavam imagens que demonstrassem as suas 

realidades como no fragmento abaixo em que elas respondiam a pergunta: COM QUEM VOCÊ 

DIVIDE AS DIFICULDADES EM DAR O REMÉDIO AO SEU FILHO?  As cuidadoras 

falavam das pessoas que as auxiliavam no cuidado aos seus filhos. 

TEP37: _Foto de família, foto de família... tem mais foto de pai, tem esse pai com bebê... (estou mostrando as 
imagens que tem relação com o que as cuidadoras estão falando) 
TECc25: É muito grande (a imagem)... 
TECa10: _Tem (imagem) com mãe... 
TEP38: _Tem (imagem) com mãe, tem (imagem) com vó. Aqui, oh!(-) 
TECb17: _Bota o nome (palavra) ou o pai (imagem) logo de uma vez? 
TEP39: _A senhora que sabe!/ Outro pai...// Sua mãe que ajudava, né, E. (cuidadora A)? Vamos ver se a gente acha 
(imagem de) vovó! 
TECa11: _Aqui! Achei! 
TECc35: _Tem algum (imagem de) pai segurando o filho por aí? 
TEP52: _Tem casa... (-) Se tem (imagem de) algum pai segurando filho? Tem aqui, aqui... 
TECc36: _ Esse aqui (imagem) eu acho que está dando alguma coisa para ele (criança da imagem) né. 
TEP53: _Acho que uma mamadeira. 
TECc37: _Não uma colherzinha, uma papinha, pode ser o remédio!   

 

Figura 32. Apropriação das 
imagens. Imagens selecionadas 
pelas cuidadora 
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Todas as imagens utilizadas por elas são simbólicas e representam cuidadores e crianças. 

A cuidadora A.(TECa) dividia as dificuldades com sua mãe, avó de N. No momento, ela não 

contava com a ajuda de ninguém, mas durante algum tempo sua mãe a ajudava bastante,  por essa 

razão a imagem de uma mulher aparentando mais idade com uma criança no colo, representando 

a sua mãe e a sua filha. A cuidadora B (TECb), mãe de J, tem a presença do marido, escolhendo 

assim a imagem de uma figura masculina brincando com a criança, pois ele não está diretamente 

ligado ao cuidado medicamentoso de J., o que faz é brincar com seu filho, está é sua participação 

no cuidado (informação do banco de dados). A cuidadora C (TECc), às vezes, compartilha com o 

marido a tarefa de administrar o medicamento ao seu filho. Ela solicitou imagens de pai com 

filho, e dentre as muitas ofertadas ela escolheu uma em que a imagem de um homem, nesse caso 

o pai, oferecendo algo à boca da criança, que ela imediatamente associou ao medicamento.   

Também podem ser imagens de demanda, pois as expressões faciais, os gestos, a reação 

dos participantes das imagens demandam tranqüilidade, carinho, paciência, alegria, ou seja, 

cuidar de uma criança com necessidades especiais de saúde é uma tarefa muito árdua mesmo para 

quem não é mãe. O pai, a avó, ou qualquer outra pessoa podem ajudar sem sacrifícios.  

Mais uma vez as cuidadoras se apropriaram das imagens e textos ofertados e tomaram 

como seus. Eles traduziram a sua realidade, deram materialidade as suas representações. O 

fragmento dialógico revela a preocupação da cuidadora B (TECd) em atender o nosso propósito 

mais do que demonstrar o seu saber e sua prática. Mas uma vez, essa situação exigiu um esforço 

meu, enquanto pesquisadora, de inserir a cuidadora como sujeito ativo na produção do seu 

almanaque reforçando o valor do seu saber e da sua experiência de cuidadora. Negociei com a 

cuidadora a escolha dos textos escritos e imagéticos a serem inseridos no almanaque, sem impor 

a minha opinião, o meu saber como verdadeiro e superior ao dela, para produzir uma aliança de 

saberes (CABRAL, 1998). Mas uma vez me esforcei para deslocar a cuidadora da posição de 
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oprimida, situação em que ela sempre viveu, para inseri-la num processo de reflexão sobre sua  

realidade, criando aberturas para pensar, refletir e falar sobre  sua realidade. Não a realidade que 

eu gostaria de ouvir, mas a sua realidade, a sua história e isto ficou claro na cena representativa 

do almanaque.   

Nesse estudo, os textos escritos se constituíram de palavras soltas e/ou frases elaboradas 

pela pesquisadora ou pelas familiares cuidadoras para conferir maior sentido às demais imagens 

selecionadas para compor o almanaque. Tais textos ajudaram a tornar suas representações do 

cotidiano de cuidado na terapia com anticonvulsivante com um efeito de sentido mais ampliado 

para a  cena construída. 

Quadro 3. Distribuição de modalidades de textos escritos selecionados pela pesquisadora 

para a elaboração do almanaque  

Categorias 
                 N                                         

Textos de oferta                                         

palavras 
Frases completas 

81 
24 

Total                                                        105 

 

Além disso, permaneceu à disposição das cuidadoras, em torno de 105 textos escritos, 

distribuídos entre as modalidades de palavras e frases completas.  

As palavras correspondiam a família , casa , filho , criança , problema , desafio ; 

e as frases completas eram: nada melhor que a família , tem que estar atenta a tudo , entre 

outros, os quais foram utilizados pelas cuidadoras para complementar as respostas às perguntas 

formuladas por mim, a partir do relatório da dinâmica do Concreto. Esses textos foram 

associados às imagens e fizeram parte dos almanaques individuais e coletivos que elas 

produziram. 
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Levando o conhecimento cientifico, selecionei palavras e frases, antecipei respostas das 

cuidadoras, quando ofereci textos escritos para subsidiá-las em suas respostas. Assim 

procedendo, poderia ter desconsiderado o saber de experiência feito das cuidadoras e a suas 

visões de mundo, se não houvesse o compartilhamento da produção do almanaque no espaço da 

oficina.  

Quadro 4. Lista de palavras e frases selecionadas ou elaboradas pelas cuidadoras na 

produção dos almanaques. 

Palavras selecionadas Palavras 
elaboradas 

Frases completas 
selecionadas 

Frases completas 
elaboradas 

água Solução oral Nada melhor do que a 
família 

Label   de 12 em 12 h 

boca Label

 

Uma questão de 
segurança 

Digesan  de 8 em 8 h 

paciência Digesan

 

Hora marcada Label -  12 e 24 horas 
confiança gotas Digesan - 6hs da manhã, 14 h e 22 h 
dois Baseado no peso. A cada aumento ele 

acrescenta 2 gotas 
Forçado Para que não tenha convulsão 
irmã Se a dose for maior que a recomendada, a 

criança dorme além do normal 
família Se a dose for menor a criança fica irritada 
papai Que eles não tenham crises 
ml (abreviatura de 
mililitro) 

Nunca ter tido uma crise depois de ter iniciado 
o remédio 

Depakene

 

Que eles costumam cuspir o remédio 
problema Quando ele acorda, pela manhã 
Dores de cabeça Depende das atividades do dia. 
difícil Todos os dias, a não ser que aja alguma 

alteração 
Ao acordar, depois do banho 
A noite antes de dormir 
Diluía em água e dava na colher (indicado pelo 
médico do plano) 
Porque não pode misturar 
Se não der da forma que ele gosta ele chora 
muito e perde o choro 
Mordendo o conta-gotas 
Cantando sempre 

   

Ou então eu saio de casa para não me aborrecer 

 

A dinâmica impediu que impusesse  o meu conhecimento como verdadeiro. Em nenhum 

momento devem-se pensar os educandos, neste caso as cuidadoras, como vasilhas a serem 
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preenchidas, como recipientes vazios, sem um conhecimento anterior. Durante a dinâmica apesar 

de ter selecionado os textos escritos não os impus as cuidadoras deixei-as livres para escolher a 

melhor maneira de produzirem os seus almanaques. 

Na relação dialógica estabelecida durante toda a dinâmica procurei fazer com que as 

cuidadoras pensassem as suas experiências, suas histórias e com isso foi possível para elas 

elaborar mais frases do que selecionar daquelas disponíveis, elas revelaram sua  experiência 

existencial na prática da medicação, trazendo conteúdos conexos com a realidade e carregado de 

significação para elas. Uma produção de material conduzida segundo esses pressupostos, 

pensando freirianamente, essas mulheres não se deixaram encher docilmente pelos conteúdos 

selecionados pela pesquisadora.   

O modelo bancário de transmissão de conhecimentos, de quem sabe para quem não sabe, 

foi superado pela prática libertadora de se expressar no ambiente da dinâmica de produção do 

almanaque. Houve uma recusa da entidade superior representada pela pesquisadora, enfermeira, 

que por sua vez se desprendeu da imagem representada pelo técnico que é superior, que ensina 

ignorantes, que enche os educandos dos conteúdos de sua narrativa.  

Quadro 5. Distribuição de modalidades de textos escritos selecionados pelas cuidadoras 

para a elaboração do almanaque  

Categotias 
                 N                                         

Textos  de demanda 
 Palavras 
Frases completas 
Textos escritos pelas 
cuidadoras 

13 
03 
29 

Total                                                        45 

 

Como mostra o Quadro 5, em sua maioria, as cuidadoras utilizaram suas próprias palavras 

e frases, quando sentiram a necessidade de complementar sua produção com  textos escritos 
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(Figura 32). Os textos escritos que mais foram ofertados para as cuidadoras foram as palavras 

soltas, totalizando 81 textos escritos dos quais elas utilizaram apenas 13, a saber: água , boca , 

problema , dores de cabeça , difícil , tempo , dois , irmã , família , papai , forçado , 

paciência e confiança . Os textos escritos pelas próprias cuidadoras foram utilizados para 

complementar as imagens escolhidas por elas, para dar sentido a sua produção. Como 

exemplificado no fragmento dialógico da cuidadora D (TECd), avó de G na interação com a 

pesquisadora (TEP). 

TEP93: _ Deixa-me ver se acho. Aqui tem um vidro que é de conta-gotas.  
TECd62: _ Mas aí a gente pode botar o vidro porque a gente sabe que é um conta-gotas, você sabe. E se não achar 
nada, escrever. 
Esse aqui está legal, mas é colher. 
TEP95: _ Você pode colocar e escrever alguma coisa. 
TECd64: _ Bota uma seta e escreve: conta-gotas . 
TEP96: _ Por que não cola o conta-gotas em cima? Porque representa também? 
TECd65: _ Também, porque aí ele morde. 
TEP97: _ Isso, podia aquele lá ter colocado aqui. 
TECd66: _ O conta-gotas? 
TEP98: _ É, mas agora já secou. 
TECd67: _ É, mas ali tinha que ser aquele, ali, não podia ser aquele aqui. Aí não tem nada não? 
TEP99: _ É, ta certo. 
TECd68: _ Não tem nenhum conta-gotas? É difícil. 
TEP100: _ Tem o bebê comendo... 
TECd69: _ Não, o bebê comendo não. Conta-gotas não tem mais não? Pelo menos você achou só aquele conta-
gotas. Eu acho que você achou porque eu falei, não é? 
TEP101: _ Fiquei procurando um conta-gotas... 
TECd70: _ E você sabe que é difícil vender (CONTA-GOTAS)? Antes vendiam separados, agora não vende mais 
não. Vou botar esse mesmo, você sabe que isso aqui é um conta-gotas, não é?  
TEP107: _ Tem essa aqui! E o que mais? 
TECd76: _ Vamos colocar primeiro essa aqui, que está mordendo alguma coisa., já é uma identificação. Aí eu vou 
colocar esse aqui do lado e vou escrever: mordendo o conta-gotas . Uma mais fina, essa aí...azul. Boto uma seta 
aqui?    

O volume de imagens disponíveis requereu parceria para triar as imagens correspondentes 

às representações mentais dos eventos e atividades relacionadas à terapia com anticonvulsivante. 

A prontidão da pesquisadora pode ser constatada pelos 14 movimentos interativos e a demanda 

ajuda solicitada pela cuidadora a outros participantes da dinâmica e a pesquisadora correspondeu 

a 14. 
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Para dar sentido a sua produção (Figura 33), a cuidadora D complementou a imagem 

escolhida com um texto.  

  

TECd79: _ Pode ser essa aqui que parece bem que está cantando. Eu escrevo aqui: cantando , cantando sempre. 
Assim mesmo? Pronto, está bom. 
TEP111: _ Ta ótimo.   

Sabia, a partir do banco de dados da pesquisa, que G. (seu neto) engasgava com muita 

facilidade. Então, registrei no almanaque a seguinte pergunta: O QUE VOCÊ FAZ PARA SEU 

FILHO NÃO ENGASGAR COM O REMÉDIO ?  

Para responder a pergunta ela utilizou uma imagem de um vidro de remédio com conta-

gotas para representar o conta-gotas , já que essa imagem foi anteriormente utilizada para 

responder uma outra pergunta. Além disso, selecionou a imagem de uma criança sentada com 

uma colher na boca. As duas imagens expressavam a posição que a criança adotava para 

administrar o medicamento com o conta-gotas.  

Unindo as duas imagens, do vidro do remédio e criança, há um vetor e logo abaixo deste 

vetor um texto escrito com suas próprias palavras: mordendo o conta-gotas . O texto escrito foi 

utilizado para dar sentido àquela imagem. Dentre todas as imagens disponíveis, esta foi a forma 

que ela encontrou para dar sentido as suas representações mentais quanto ao posicionamento da 

criança para receber a medicação (sentada) e o instrumento utilizado para administrar o remédio 

(conta-gotas).  

Para complementar a cena imagética, ela utilizou o texto escrito cantando sempre , 

indicativa do seu modo de interação com a criança. O texto escrito é incorporado a cena do 

Figura 33. Apropriação de textos 
escritos. Expressões elaboradas pela 
cuidadora 
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almanaque, com o objetivo de ampliar o efeito de sentido da realidade esquematicamente 

representada.  

A dialogicidade gerada no processo de produção do almanaque levou a cuidadora D. a 

demonstrar  como  fazia para administrar o medicamento ao seu neto, dramatizando uma cena no 

espaço vivo da oficina de produção de imagens. 

Elas elaboraram frases próprias para complementar suas respostas e conferir maior sentido 

a cena representada no almanaque. Além disso, os textos escritos de oferta mais utilizados foram 

as palavras isoladas. No fragmento dialógico abaixo há mais um exemplo de um texto escrito 

pela própria cuidadora para dar sentido a sua produção e um exemplo de como as palavras 

isoladas foram apropriadas (Figura 34) para ampliar o efeito de sentido da cena do almanaque. 

Como a cuidadora D, a cuidadora E (TECe), mãe de Lu, também se apropriou de texto escrito 

para ampliar o sentido as imagens selecionadas por ela, em resposta a minha pergunta: 

PORQUE VOCÊ ACHA BOM DAR ALGUM TIPO DE LÍQUIDO DEPOIS DO REMÉDIO? .  

  

A apropriação das imagens se deu de forma dinâmica, interativa e dialógica no processo 

de produção da cena do almanaque.   

TECe53: _Escreve aqui e termina nesse aqui, escreve você.  (Ela pede para que eu escreva  no almanaque, pois não 
queria escrever com sua própria letra.  Eu questiono o que ela deseja que eu escreva). 
TEP52: _Escrever o quê? 
TECe54: _Aqui não ta representando o suco e água? Os dois é pra ajudar a tirar o gosto (ruim do remédio) da  boca! 
TEP53: _Ah, ta! // Ajuda a tirar o gosto da boca. (me referindo ao que a cuidadora queria que eu escrevesse). 
Certo?  Ta bem, agora?  

Figura 34. Apropriação de textos 
escritos. Expressões elaboradas pela 
cuidadora 
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A dinâmica da apropriação da imagem revelou as que correspondiam a uma cena do 

cotidiano e desvelou seu saber e sua prática na administração do medicamento para a criança em 

uso de terapia anticonvulsivante. Em sua experiência cotidiana, posterior a ingesta da medicação 

de sabor pouco agradável, é preciso oferecer algum tipo de suco ou água para amenizar o gosto 

residual que permanece na boca da criança. Esse conteúdo requer uma apreciação quanto ao tipo 

de suco ou líquido utilizado e suas possibilidades de interação medicamentosa.  Portanto, aspecto 

a ser discutido no espaço da educação individual ou coletiva e elemento a ser incorporado no 

material educativo produzido em parceria com os familiares cuidadores  o almanaque.  

Para responder a pergunta, apropriou-se de duas imagens, um copo de suco que 

representava o líquido oferecido a criança, e uma criança fazendo careta, demonstrando a reação 

da sua filha ao gosto do medicamento. Há também dois textos escritos, as palavras água e 

boca , selecionados do conjunto de imagens textuais disponibilizados. Elaborou a frase ajuda a 

tirar o gosto da boca , a qual se constituiu em uma imagem de oferta, pois pretendia oferecer ao 

leitor uma informação adicional que a imagem da criança e do copo de suco não expressava: dar 

líquido após a medicação ajuda a tirar o gosto desagradável que o medicamento deixa na boca da 

criança. Para a cuidadora apenas as duas imagens não eram suficientes para transmitir a 

informação, e, portanto recorreu as imagens de textos escritos já disponíveis para ampliar o efeito 

de sentido das imagens selecionadas.  

Aliado a dinâmica do processo, percebe-se o caráter interativo e dialógico da produção do 

almanaque. A cuidadora E. demonstra a sua estratégia de cuidado na administração do 

medicamento e ainda oferece uma informação adicional ao leitor. Neste momento, foi possível 

perceber a incorporação da experiência da cuidadora na produção seu almanaque, sem nenhuma 

imposição minha enquanto pesquisadora e profissional da área de saúde. O diálogo se processou 

na relação Eu-Tu para compor uma cena representativa no almanaque, tendo como auxiliar dessa 
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produção 

 
a pesquisadora, e como protagonista 

 
a cuidadora. A conjunção da dinâmica, da 

interação e do diálogo foram fundamentais para a compreensão do saber e da prática da cuidadora 

na implementação da terapia medicamentosa, especialmente na etapa posterior a ingesta do 

medicamento pela criança.  

Em uma relação dialógica é necessário saber escutar o outro, para se aprender a falar com 

o outro. Quando um conhecimento é colocado acima do outro e pensado como verdadeiro a 

comunicação não se estabelece, há a transmissão vertical de informações, onde um fala e o outro 

apenas escuta pacificamente, memoriza e repete. Na relação dialógica o educador (pesquisadora) 

deve escutar o educando (cuidadoras) ativamente, conhecer a sua realidade, saber as suas 

necessidades e incentivá-lo a compreender a sua história e não apenas ser receptor de 

informações. Ao deixar a cuidadora E. enunciar a sua estratégia de cuidado dei voz a um 

conhecimento que fazia parte do seu cotidiano e que ela não pensava estar correto, por isso o 

receio em escrevê-lo no almanaque. Neste momento se estabeleceu uma relação dialógica onde 

ambos educador e educando (pesquisadora e cuidadora) sem imposição de um saber sobre o 

outro, aprenderam juntas. 

Duas cuidadoras apropriaram-se de frases completas do conjunto de frases selecionadas 

pela pesquisadora para produzir seus almanaques. Uma delas foi a cuidadora E (TECe), mãe de 

Lu. Vejam como se deu esse processo ao responder a pergunta: PORQUE NÃO CONFIA EM 

OUTRAS PESSOAS PARA DAR O REMÉDIO AO SEU FILHO? (Figura 35) 

TECe19: _ No caso, aqui, vai as duas (texto escrito), né? / 

TEAB4: _A senhora acha que vão as duas (imagens)? A senhora concorda? / 
TEP20: Isso aqui é o que a senhora falou, não é? Porque a senhora tem confiança... a senhora tem segurança na 
família (para dar o remédio), não é? Então, está certo! Deixa eu ver se tem alguma palavra escrita: CONFIANÇA .  
// Oh! CONFIANÇA. / É ou não é? // Do seu ponto de vista pode ser? 
TEAB5: _Tem que ser o ponto de vista da senhora! 
TECe21: _NÃO, mas vocês também estão fazendo...o questionário (almanaque)... também entra o trabalho de 
vocês...

 

TEP19: _A gente está ajudando a senhora!

 

TEAB7: _Então, põe esses três (textos escritos)? É isso? / 
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TECe22: _Porque aqui tem a pergunta: Existe alguma coisa melhor que a família?

 
TEAB6: _Eu acho que não. Mas a gente quer saber da senhora, o que a senhora sente disso? A gente sabe como é 
pra gente profissional, agora a gente quer saber como é pra senhora. 
TECe23: _Exatamente. Foi a primeira coisa que eu falei com ela (pesquisadora). Dentro de casa, eu confio em 
qualquer um para dar o remédio dela (Lu). 
TEAB7: _Então, põe esses três (textos escritos)? é isso? / 
TECe24: _É./ 
TEP21: _Quer botar a foto de uma família (no almanaque)? Pra ajudar? A senhora acha que ajuda?/ 
TECe25: _Também... // 
TEP22: _ Tá bom aqui? 
TECe26: _Tá...// 

 

A produção desse almanaque envolveu a participação de três pessoas: a cuidadora, a 

auxiliar de pesquisa (TEAB) e da pesquisadora. Nesse sentido, o fragmento dialógico apresenta 

um processo de interação em quatro momentos, ao mesmo tempo que revela uma preocupação da 

cuidadora em atender o nosso propósito mais do que desvelar seu saber e sua prática. Tal atitude 

exigiu de nós uma participação do diálogo sem interferir na produção individual da cuidadora. A 

auxiliar de pesquisa teve um papel importante na medida em que negociou com a cuidadora a 

escolha dos textos escritos a serem inseridos no almanaque. Ela emitiu a sua opinião sobre a 

importância da família, mas não a impôs e ainda reforçou o valor do saber e da experiência da 

cuidadora. 

Para compor o seu almanaque a cuidadora fez uso de um texto imagético e três textos 

escritos. A imagem representa uma família nuclear, ou seja, pai, mãe e filho. Em todas as suas 

enunciações discursivas a família está muito presente. É nela que cuidadora E. se apóia e confia 

para ajudá-la no cuidado medicamentoso. Os textos escritos se constituíram de frases completas e 

uma palavra solta que já estavam a disposição, os quais foram utilizados para ampliar o efeito de 

sentido das imagens incorporadas ao almanaque para responder a pergunta (Figura 34). A 

Figura 35. Apropriação de textos 
escritos. Expressões selecionadas pela 
cuidadora 
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imagem da família conferiu maior clareza à ressignificação do valor da família no enfrentamento 

da condição do filho e do compartilhamento da tarefa de cuidar. Nesse caso, o texto escrito não 

representou apenas um complemento ao texto imagético, ele foi a representação de seu 

pensamento, da importância que ela atribui a sua família. 

Mas uma vez, escutamos ativamente o que a cuidadora tinha a dizer, mesmo com a sua 

insistência para que expressássemos nosso conhecimento. Essa preocupação da cuidadora em 

saber o que pensávamos sobre o assunto tematizado está relacionado com a cultura de opressão 

que sempre viveu. O seu saber de cuidadora foi pouco valorizado, sempre disseram a ela como 

deveria agir, como cuidar da sua filha, talvez, nunca ninguém parou para ouvir o que ela tem a 

dizer, o que ela sabe fazer, como ela cuida da sua filha. Talvez, pela primeira vez, ela tivesse a 

oportunidade de dizer o que pensava sobre o cuidado da sua filha sem censura, como pensa a sua 

história, e tinha do outro lado pessoas disponíveis para ouvi-la e aprender com a sua fala.  No 

espaço da dinâmica houve um rompimento com a pedagogia dos depósitos de conteúdo, onde a 

cuidadora sempre foi depósito de informações, e passou-se a uma pedagogia libertadora, 

problematizadora, onde a cuidadora, pelo diálogo, pode pensar e falar a sua história, o seu saber 

de experiência feito. 

Uma outra situação que aconteceu com alguma freqüência durante a produção do 

almanaque foi a preocupação das cuidadoras com o leitor dos seus textos. Isto fica muito claro 

com o fragmento abaixo: 

TECd30: _ iIhh tem que ter o nome do remédio, não é?  
TEP62: _ Não... é o Depakene®, não é?  
TECd31: _ Mas aí você sabe? 
TEP63: _ Sei porque aqui a gente só está falando do Depakene®. 
TECd32: _ Não, eu sei, mas aí você vai saber que eu estou falando do Depakene®? 
TEP64: _ Sim. 
TECd33: _ Porque isso aqui (o almanaque) você vai expor? 
TEP65: _ Não, daqui a gente vai ver o que vocês falaram, o que escreveram, e a gente vai fazer uma montagem. 
TECd34: _ Sobre o que eu estou dizendo, para depois fazer... 
TEP66: _ Aí eu trago para vocês de novo para ver se foi isso mesmo que vocês me disseram. 
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TECd35: _ Não... Eu estou dizendo porque eu sei, você sabe, mas e quem não souber? 
TEP67: _ Então vamos colocar: Depakene®. 
TECd36: _ É isso que eu estou falando... 
TEP68: _ Isso mesmo, você tem toda razão. 

  

A cuidadora D (TECd) estava respondendo a pergunta sobre as doses do medicamento de 

seu neto G. Quando já tinha organizado as imagens de sol e lua representando os horários manhã 

e noite da administração do medicamento e as imagens numéricas representacionais das doses, 

ela lembrou-se de registrar o nome do medicamento, pois além de seu neto G. fazer uso de mais 

de uma medicação, as informações contidas no almanaque poderiam se referir a qualquer 

medicamento. Então ela sentiu a necessidade de escrever o nome do medicamento ao qual nos 

referia.  

Num processo dialógico, interativo e plural, nós começamos a discutir sobre a 

necessidade ou não do nome do medicamento. Eu expus a minha opinião para a cuidadora D. 

(TECd) e ela expôs a dela. Mutuamente, nos escutamos e refletimos juntas sobre a situação e 

assim, percebemos que realmente era importante a presença do nome do medicamento, pois 

falávamos de um tipo de medicamento em particular - o Depakene®. Nesse momento da 

dinâmica surge uma informação nova que precisava ser mediada no material educativo. Nesse 

caso, o almanaque sobre o cuidado a criança em terapia anticonvulsivante, precisa conter textos e 

imagens claras e auto-explicativas, para que qualquer leitor o entenda, facilitando assim os 

mecanismos de construção de significados e aproximando da realidade dos receptores destes 

materiais.  

Figura 36. Apropriação das 
imagens. Imagens selecionadas 
pela cuidadora  
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Como visto, os textos escritos e imagéticos não foram organizados no almanaque de 

maneira aleatória, todos eles tinham relação com a memória do cotidiano de cuidado que as 

cuidadoras empreendiam com os filhos em uso de anticonvulsivantes. Além disso, por ser a 

dinâmica um espaço dialógico em nenhum momento houve a possibilidade de imposição do o 

meu modo de pensar, o meu saber científico. Ao contrário, procurei deixar o saber delas aparecer 

e então negociar os dois saberes, com o propósito de produzir um material educativo dialógico e 

que refletisse a realidade dos cuidadores de crianças com necessidades especiais de saúde.  
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CAPÍTULO III 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                          

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania de ter fé na vida. 

 

(Milton Nascimento e Fernando Brant) 
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Capítulo III 

3 Considerações Finais 

As crianças com necessidades especiais de saúde são aquelas que requerem cuidados 

médicos contínuos para manter o seu estado de saúde; entre elas, estão as que dependem de 

terapia anticonvulsivante. No Brasil, essas crianças foram classificadas por Cabral et al. (2003, 

2004), em função da natureza da terapêutica, em quatro tipos: a medicamentosa, tecnológica, de 

desenvolvimento e habituais modificadas.  A demanda por terapia medicamentosa de 

sobrevivência faz parte do conjunto dessas demandas de cuidados. No domicílio, a família, 

enquanto cuidadora principal, enfrenta esses tipos de demandas de cuidados, muitas delas co-

existindo na mesma criança. 

Por um lado, a terapia medicamentosa de longo prazo com anticonvulsivante exige um 

elevado grau de engajamento do familiar cuidador para assegurar a adesão terapêutica e o 

cumprimento do esquema prescrito; por outro, ela promove limitações no estilo de vida da 

criança e interfere em muitas das funções motoras e cognitivas normais e próprias da idade, em 

razão dos efeitos adversos que ela proporciona. Isso exige dos familiares cuidadores um 

conhecimento que não pertence ao cotidiano de cuidado da maioria das crianças sob sua 

responsabilidade, pois as necessidades que elas apresentam são inéditas para a sua família. O 

saber constituído até então deriva das práticas de cuidar comuns às crianças sem necessidades 

especiais de saúde, como resultado de sua práxis cotidiana, o que por vezes não dá conta das 

novas características assumidas pela criança.  

Não é raro acontecer mudanças nas relações e papéis das famílias de crianças com 

necessidades especiais de saúde. Algumas vezes essas famílias mudam seus planos por não 

encontrarem alguém de confiança para cuidar de seu filho e por se sentirem obrigados a ficar 
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com eles em tempo integral. Muitas vezes, esse tipo de situação ultrapassa as paredes 

domiciliares e afetam a sua vida na comunidade, ocasionando o isolamento da criança e da 

própria família, confirmando o que foi investigado pro Fleming et al. (1994) e O brien (2001). 

Nesse sentido, a família passa por uma reestruturação para se ajustar a este novo e diferente 

modo de vida, mudando as prioridades, sua crenças e valores. 

Na relação com a unidade de saúde, há pouco diálogo. Há uma preocupação em repassar 

informações sobre os horários dos medicamentos prescritos para serem  administrados à criança 

em casa, com pouca interlocução entre o enfermeiro e a enfermeira e o familiar cuidador. O 

primeiro, por desconhecer a extensão da dúvida do familiar, e o segundo por não saber formular 

perguntas devido a inexperiência na implementação da terapia medicamentosa, que é complexa.  

Por vezes, as enfermeiras e os enfermeiros não aproveitam muito bem esse potencial da 

família para negociar práticas de cuidado na terapia medicamentosa, por exemplo. Rodrigues 

(2000) afirma que as enfermeiras especialistas não têm dificuldades para cuidar, mas o têm para 

negociar saberes e práticas, pois não conseguem alcançar o momento oportuno e os sentimentos 

dos pais para fazê-lo. Em contrapartida, gera certo distanciamento entre as concepções da 

enfermeira e da família sobre o cuidado necessário. 

Em geral, essas crianças fazem uso de mais de um medicamento, porque há uma 

variedade de crises convulsivas (parciais e generalizadas). Por haver mais de um mecanismo 

responsável, as drogas empregadas para o tratamento são bastante distintas em seus mecanismos 

de ação (efeitos clínicos) e pertencem a classes farmacológicas distintas. A título de exemplo, dos 

medicamentos em uso pelas crianças, destacam-se os seguintes saberes relacionados à 

farmacologia: dose certa, horário certo, medicamento certo, via de administração certa e criança 

certa. 
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Em geral são drogas de boa absorção (80 

 
100% da dose na circulação); não se ligam a 

proteína plasmática, com exceção da fenitoína, ácido valpróico e dos benzodiazepínicos; são 

drogas de baixa extração o que pode levar os médicos a aumentar a dose. Esse aumento pode 

acarretar níveis da droga livre mais elevado e uma possível toxicidade; são eliminados, 

principalmente, por mecanismo hepático. A depuração plasmática é relativamente lenta; muitas 

drogas são consideradas como de ação média a longa. A meia-vida da maioria dos fármacos é 

superior a 12 horas (KATZUNG, 1998). 

Esses medicamentos fazem interação medicamentosa com outras drogas, inclusive com 

outros anti-convulsivantes, o que pode afetar o seu estado de equilíbrio no sangue. Além disso, 

drogas como a carbamazepina e o ácido valpróico podem causar outros efeitos adversos devido a 

toxicidade idiossincrática. O primeiro está relacionado a discrasias sanguíneas e o segundo a 

hepatoxicidade, o que requer um monitoramento constante e cuidados especiais com as crianças 

em uso desses medicamentos. A família também deve estar preparada e atenta para perceber os 

efeitos adversos, não só desses medicamentos, mas de todos os anti-convulsivantes para poder 

agir o mais rapidamente possível. 

Os barbitúricos e os benzodiazepínicos são medicamentos depressores do sistema nervoso 

central (SNC) o que requer uma atenção muito especial na sua utilização. Qualquer alteração na 

dose, ou no metabolismo desses fármacos podem levar a uma depressão indesejada do SNC 

incluindo sedação diurna, torpor ou coma. Uma depressão indesejada também ocorre mais 

freqüentemente quando a terapia é mantida por períodos mais longos e quando são usadas drogas 

com meia vida longa e metabólitos ativos. O médico deve estar ciente da variabilidade entre os 

pacientes em termos das doses causadoras de efeitos adversos. Uma dose relativamente pequena 

num indivíduo pode levar a um nível de depressão do SNC que necessitaria do dobro ou do triplo 

dessa dose em outro paciente.Uma outra situação que torna o uso desse tipo de medicamento um 
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cuidado especial é a possibilidade de causar tolerância e dependência por parte dos barbitúricos e 

dos benzodiazepínicos (KATZUNG, 1998). 

Diante desse quadro, desenvolver novas habilidades representa um desafio para os 

familiares cuidadores e profissionais, e não depende apenas da transmissão de informações e dos 

ensinamentos práticos realizados no momento da alta hospitalar, pois os medos e as dúvidas 

surgem no domicílio. Lá, os familiares sozinhos com seus filhos terão que tomar as decisões e 

implementar os cuidados necessários. O processo de negociação de saberes requer o 

envolvimento de duas partes: profissionais de saúde e familiares de CRIANES; e tem que haver 

interesses, motivações e necessidades equivalentes para propor e contrapor. 

A negociação se pauta, portanto na relação dialógica entre o profissional de saúde e o 

familiar cuidador. O primeiro não pode desconsiderar o saber de experiência feito pelo segundo, 

sua explicação de mundo faz parte da sua própria presença nele. O profissional, ao mesmo tempo 

em que não pode se adaptar ao saber ingênuo dos familiares, não lhes impõe arrogantemente o 

seu saber como verdadeiro. É no diálogo que se vai desafiando o educando a pensar sua história, 

revelando a necessidade de superar certos saberes (FREIRE, 2004), e demonstrando o quanto sua 

realidade é preenchida por novos desafios que implica a aproximação com novos saberes. 

Inserir a negociação na relação terapêutica e pedagógica entre o profissional de saúde e o 

familiar cuidador me leva a pensar nos pressupostos filosóficos da educação problematizadora 

freiriana. Nesse modelo pedagógico, educar não é um ato de depositar ou de transferir 

conhecimentos e valores aos educandos, mas um ato cognoscente, em que o objeto cognoscível é 

o mediatizador de sujeitos cognoscentes. É uma educação que nega os comunicados e a 

existência da comunicação, que exige a superação da contradição educador-educando. Eles são 

colocados lado a lado, pois só assim é possível uma relação dialógica.  
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Além do diálogo, a negociação implica na escuta ativa. Para Freire (2004), o educador 

precisa escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. E 

ao escutá-lo, o educador, aprende a falar com ele; não é falar para o outro, de cima para baixo, 

como portadores da verdade a ser transmitida que se aprende a escutar, mas é escutando que se 

aprende a falar com os outros. A escuta é a disponibilidade permanente do sujeito que escuta para 

abrir-se à fala do outro, ao gesto do outro, as diferenças do outro. 

As argumentações apresentadas até aqui revelam que a pesquisa buscou romper com os 

pressupostos que fundamentam a relação de profissionais de saúde que consideram os seus 

conhecimentos superiores aos dos usuários dos serviços de saúde e, nesse caso, os familiares de 

CRIANES dependentes de anti-convulsivantes.  

Com esta pesquisa me propus a desenvolver uma ação problematizadora na produção de 

um material educativo, em que os familiares foram personagens chaves no processo de 

negociação de saberes e práticas sobre o cuidado a criança em terapia com anticonvulsivante. 

Dois elementos foram centrais nessa negociação: o diálogo e a escuta.  

Rozemberg et al. (2003) afirmam, que embora os impressos/materiais informativos 

tenham se proliferados, eles ainda estão muito aquém do que seria o ideal, pois dão ênfase a 

mensagens unidirecionais e admitidas como inquestionáveis devido ao seu caráter científico. 

Além disso, não existem estudos posteriores de recepção destas mensagens o que dificulta uma 

percepção dos mecanismos de construção de significados e a coerência como as vivências dos 

receptores do conteúdo informativo.  

É no sentido de buscar compatibilizar a coerência do material educativo com a vivência 

dos receptores desses conteúdos que optei pela produção de um almanaque em parceria com os 

familiares cuidadores. A negociação de saberes e práticas centrada no diálogo e na escuta dos 

familiares cuidadores se insere na filosofia do cuidado centrado na família. Ela implicou um 
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relacionamento aberto entre os familiares e Eu, uma negociação positiva baseada no 

entendimento mútuo de papéis, o meu de pesquisadora e de enfermeira, e dos familiares de 

responsáveis pela terapia medicamentosa. Estabelecemos uma parceria para produzir o 

almanaque. Nessa parceria os familiares foram os melhores cuidadores e a pesquisadora e 

enfermeira sua consultora. 

Nesse processo dialógico de construção do almanaque as cuidadoras, a partir das relações 

sociais que envolveram a linguagem e o relacionamento interpessoal, produziram sentido, 

construíram conhecimento, caracterizando o processo de apropriação descrito por Machado 

(2000) e Smolka (2000). A mediação pelo outro não implica a presença física, pois esta pode 

ocorrer pela incorporação de experiências nas relações sociais, vividas em diferentes contextos e 

diferentes modos.  

É a partir da linguagem e do contexto sócio-histórico em que está inserido que o homem 

cria sua identidade, significados, conceitos e a sua subjetividade. O mundo vivido pelo homem, 

onde estão inseridas as suas relações cotidianas, irá produzir um conjunto de informações que se 

acumulam para posteriormente serem decodificadas com futuras informações que serão captadas, 

é neste exercício de reflexão que o homem compreende o mundo (GOMES, 2000)  

A metodologia implementada foi facilitadora para as familiares desempenharem um papel 

criativo, como atores ativos, valorizando o seu contexto e suas experiências de cuidadoras no 

processo de produção conjunta do almanaque.   

Os temas, subtemas e conteúdos constituintes dos almanaques não foram pré-

determinados por mim, pesquisadora, eles surgiram das realidades vivenciadas pelas familiares 

enquanto cuidadoras de crianças com necessidades especiais de saúde. Por esta razão os 

almanaques produzidos traduzem as experiências, saberes e práticas dos familiares cuidadores na 

implementação do cuidado medicamentoso que as famílias realizam com seus filhos. Sendo 
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assim, eles devem ser incorporados ao material educativo na forma de almanaque, fazendo deste 

um instrumento facilitador no cuidado domiciliar de qualquer família que viva em situação 

semelhante.  

Nesse estudo, percebe-se que as familiares cuidadoras, na busca do melhor cuidado aos 

seus filhos, seguem as orientações médicas, com  as adaptações que julgam necessárias e em 

acordo com às condições da criança e dela enquanto cuidadora. Muitas informações não são 

mediadas com elas pelos profissionais de saúde, como os efeitos do medicamento no organismo 

da criança, as reações adversas do medicamento e as estratégias de administração, existindo aí 

um vazio de intervenção do cuidado terapêutico do enfermeiro. Estas passam a fazer parte do 

conhecimento das cuidadoras pelo seu saber de experiência feito, ou seja, por viverem, 

experenciarem situações no seu cotidiano de cuidar, baseados nas experimentações e tentativas 

acerto-erro. 

Os três temas que nortearam o processo de produção do almanaque foram extraídos do 

banco de dados do projeto crianes: a) dose e os efeitos desejáveis e indesejáveis; b) modo de 

apresentação e administração do medicamento; c) dificuldades e facilidades dos familiares na 

implementação da terapia anticonvulsivante. A partir desses temas perguntas direcionadas para a 

realidade de cada cuidadora e do grupo foram inseridas, respectivamente, nos almanaques 

individuais e coletivos. Os textos escritos e imagéticos ofertados para a produção do almanaque 

foram retirados de sites e de revistas de circulação nacional e selecionados com base em uma 

suposta demanda das cuidadoras. Entretanto, a escolha do material ofertado nem sempre 

correspondeu a demanda das cuidadoras, o que a levou a gerar novas ofertas, buscando outros 

textos e imagens representativas de seu cotidiano que não se encontravam entre as que estavam 

disponíveis.  
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A descodificação dos temas em subtemas ocorreu na medida em que as cuidadoras 

respondiam as perguntas dos seus almanaques dando visibilidade as situações existenciais que 

caracterizavam o cuidado medicamentoso. Do primeiro tema foram extraídos cinco subtemas: 

horários da medicação, intervalo entre as doses, doses dos remédios, efeitos dos remédios, 

reações das crianças. 

O primeiro subtemas nos mostrou duas situações diferentes, o rigor e a ausência de rigor 

no horário da administração do medicamento. Para algumas cuidadoras havia o rigor no horário; 

para outras, os medicamentos eram administrados nos horários que elas determinavam. O que se 

constituía em acerto para uma cuidadora para as demais se apresentava como um erro. Porém, 

percebi que para elas a falta de rigor no horário da medicação não se constituía em um erro 

decorrente do cuidado medicamentoso, elas estavam simplesmente seguindo uma orientação 

profissional pouco dialógica. O que causa preocupação, pois devido a um processo bancário e 

vertical de transmissão de informações, o profissional prescreve sem preocupar-se com a 

ressiginificação da cuidadoras e que efeito de sentido conduzirá a implementação da terapêutica. 

As cuidadoras administram o medicamento nos horários que elas determinaram de maneira a 

facilitar o cuidado. 

Como aconteceu com o primeiro subtema, no segundo relacionado ao intervalo entre as 

doses também houve uma divergência entre as cuidadoras. Enquanto para algumas, é necessário 

um intervalo regular entre as dose devido ao rigor do horário; para as outras, esse intervalo é 

irregular. Além disso, as cuidadoras também abordaram a problemática das reações adversas ao 

medicamento, evidenciando mais uma vez as possibilidades de erro associado a interação 

medicamentosa por serem administrados juntos e ao ajuste da dose para minimizar as reações, 

porém sem orientação médica.  
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 No limite do erro de outra cuidadora, cujo conteúdo foi incorporado ao almanaque, está a 

falta de rigor no horário da administração do medicamento como possibilidade de reações 

adversas e de não controle dos episódios de crise convulsiva. Tal advento mobilizou a cuidadora 

a realizar experimentações para ajustar a dose com base na tentativa acerto-erro. Aliado a isso, 

uma série de prescrições diferentes levaram a cuidadora a acertar com o medicamento, com todos 

os riscos relativos à experimentação, o que revela uma confiança ingênua estabelecida com 

diferentes profissionais de diferentes instituições. Coube a ela, escolher entre as opções, a da dose 

fracionada duas vezes ao dia, por ser mais adequada ao filho, apesar de o risco decorrente da 

irregularidade no intervalo entre as dose: a primeira dose do dia pela manhã, e a segunda, à noite. 

Em sendo o fenobarbital um anticonvulsivante com meia-vida longa, é necessário um intervalo 

de 12 horas entre uma dose e outra; e o intervalo de manhã (hora que acorda) e noite (hora que 

dorme) é subjetivo e irregular.   

Uma situação comum entre as cuidadoras é a falta de uma relação dialógica entre elas e os 

profissionais de saúde, levando a uma falta de rigor no horário da administração do medicamento 

e o desconhecimento das reações adversas, visto que elas só as conhecem por já terem vivido, 

isto é, uma saber de experiência feito. 

No subtema dose do medicamento além de explicitarem as doses dos medicamentos 

usados por seus filhos, as cuidadoras enunciaram as estratégias criadas por elas nessa 

administração. Novamente se observa os acertos e os erros das cuidadoras. No primeiro, elas 

utilizam estratégias que facilitam a administração evitando situações graves como a 

broncoaspiração, no segundo, os erros relacionados também as estratégias de administração e aos 

conhecimentos matemáticos quando se fala em dose dos medicamentos.  

Em relação aos efeitos esperados pelo uso de anticonvulsivantes as cuidadoras 

enunciaram os seguintes conteúdos, ausência de crises convulsivas, indução do sono e 
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diminuição da irritabilidade. Sendo o primeiro e o último, efeitos de uma terapêutica dentro dos 

preceitos científicos. Já a indução do sono, não é um efeito esperado, mas uma reação adversa ao 

medicamento, o que constitui um erro referente ao cuidado medicamentoso, ou seja, o 

medicamento em doses adequadas não aumenta a capacidade de a criança dormir, mas provoca 

uma leve sedação. 

Já quando falaram sobre as reações da criança ao medicamento, elas enunciaram as que 

eram negativas e apenas uma cuidadora explicitou algum tipo de reação positiva do seu filho ao 

medicamento, a ausência de crises convulsivas. Em relação as reações negativas, as cuidadoras 

fizeram associação com a administração do medicamento e não com as reações adversas. 

Destacaram que a agitação e a irritabilidade são reações ao medicamento, quando a dose 

administrada for menor que a prescrita; e sonolência, quando a dose for maior que a prescrita.  

Ao responderem as perguntas sobre o tema modo de apresentação e administração do 

remédio as cuidadoras descodificaram dois subtemas: diluição dos medicamentos e materiais 

utilizados; estratégias adotadas na administração dos medicamentos. Ao abordarem esses 

subtemas, destacaram o modo de diluição dos medicamentos e os materiais utilizados na diluição. 

Mais uma vez, verifica-se que esse conhecimento não foi mediado pelos profissionais de saúde 

(enfermeiros, enfermeiras ou médicos), são saberes ingênuos adquiridos com a experiência de 

cuidar e com a demanda de seus filhos. Iniciativa dessa natureza pode levar a um erro no cuidado 

medicamentoso, pois uma diluição errada pode alterar a velocidade de ação do medicamento no 

organismo o que, conseqüentemente, pode trazer efeitos não esperados, como acontece na 

realidade das cuidadoras. Quando falaram das estratégias, as cuidadoras expuseram as suas 

realidades, o que elas fazem para facilitar o cuidado medicamentoso. 
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Em relação ao tema dificuldades e facilidades dos familiares na implementação da terapia 

anticonvulsivante, aparecem também dois subtemas: divergências entre cuidadores na forma de 

administração do medicamento; cuidado centrado na mãe e o papel dos cuidadores secundários. 

Cabe a elas, mulheres e mães, todo o cuidado a criança, seja por não terem com quem 

dividir a tarefa, por assumirem para si esse papel social, ou ainda, porque a ela foi designado esse 

papel no interior da família. São cuidadoras dedicadas e atentas a tudo o que acontece, vigilante 

de tudo e de todos quando se trata do cuidado medicamentoso. Ao pai cabe o sustento da família, 

e os outros cuidadores pouco participam do cuidado medicamentoso, estão mais presentes nas 

outras tarefas do cotidiano. 

Para as cuidadoras, a principal dificuldade não se encontra na implementação do cuidado 

medicamentoso, mas no entorno desse cuidado, na aceitação do estado saúde-doença da criança, 

na falta de apoio dentro e fora do contexto familiar e nas divergências familiares advindas do 

cuidado medicamentoso. 

Para se apropriarem dos textos escritos e imagéticos as cuidadoras primeiro fizeram 

associações das perguntas com os textos e imagens ofertadas e posteriormente selecionaram as 

que refletiam suas experiências e vivências. Elas se reportavam as suas memórias latentes, e 

então procuravam imagens que representassem as cenas do seu cotidiano, que representassem o 

seu imaginário. Ou seja, as familiares cuidadoras para produzir o almanaque tomaram de fora

 

(de 

algum lugar) e de alguém (um outro) algo que poderia atribuir uma propriedade particular. 

Nesse movimento, falaram sobre suas experiências, suas histórias e assim escolheram os 

textos e as imagens para compor os seus almanaques. Para isso foram criando novas significações 

aos textos escritos e imagéticos ofertados por mim para a produção do almanaque. 

As cuidadoras ao mostrarem uma faceta do cuidado medicamentoso implementado com 

os seus filhos, nas imagens do almanaque, demonstraram que vivem entre as possibilidades do 
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acerto e os limites do erro. Revelaram-nos as estratégias utilizadas na administração do 

medicamento; seus sistemas de referências vinculados aos momentos do dia e às atividades de 

vida diária para estabelecer os horários de administração do medicamento; o cumprimento da 

prescrição médica na sua forma mais simples, a descrição das reações adversas da criança, e até 

mesmo quando se reportam a ajuda dos outros cuidadores. Tudo o que fazem é tentando acertar, 

porém como são conhecimentos adquiridos apenas no cotidiano do cuidado, podem incorrer em 

erros. Os erros advêm da interferência da ação cuidativa relacionado a implementação do cuidado 

medicamentoso no organismo da criança, por não agirem na criança de modo a produzir os 

efeitos desejáveis, o que as leva acreditar na inexistência de reações positivas ao medicamento.  

A partir do desvelamento dos conteúdos sobre terapia com anti-convulsivantes derivantes 

dos saberes e práticas dos familiares cuidadores, que se relacionavam aos temas codificados nas 

oficinas de projeção de imagens, será possível construir um material educativo, dialógico que 

reflete as experiências e práticas dos cuidadores. Acredito ser este um caminho dialógico, entre 

os muitos existentes, que pode diminuir a lacuna existente entre o saber científico e o saber do 

senso comum criando uma aliança de saberes. Ou seja, que este material seja um rompimento 

com os modos tradicionais de produção de materiais educativos de caráter bancário, que 

privilegiam o saber científico e desconsideram o saber do senso comum. Isso porque, tendo como 

preceito teórico o cuidado centrado na família, tomamos as cuidadoras como nossa parceira no 

processo de produção do almanaque, reconhecendo e valorizando o seu saber no enfrentamento 

de várias situações derivantes do cuidado medicamentoso. 

A contribuição dessa pesquisa também está na ampliação do universo temático da 

educação em saúde, oferecendo subsídio a prática educativa do enfermeiro e da enfermeira que 

atuam nos diferentes cenários de atenção a família e a criança em uso de terapia 

anticonvulsivante.



   
IV REFERÊNCIAS 

AHMANN, E.; JOHNSON, B. H. famiy 

 
centered care: facing the new millennium. 

Pediatr Nurs. v.26, n. 1, p. 87-90. January-february. 2000. 

ALVIM, N. A. T. Práticas e saberes sobre o uso de plantas medicinais na vida das 
enfermeiras: uma construção em espiral. 1999, 164p. Tese (Doutorado em Enfermagem) 
Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro.1999. 

AME. Administração de medicamentos na enfermagem. 2ed. Rio de janeiro: EPUB. 
2000, 450p. 

ATIKINSON, L. D.; MARRAY, M.E. Fundamentos de enfermagem 

 

Introdução ao 
processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1989. 618p 

BALLING, K.; McCUBBIN, M. Hospitalized children with chronic illness: parental 
caregivng needs and valuing parental expertise. J. Pediatr Nurs, v. 16, n. 2 p. 110-19. 
April. 2001. 

BAUER, M. W.;  GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. 4. ed. Petrópolis: Vozes. 2003. 516p. 

BRASIL. Secretaria de Assistência Médica.  Coordenação de proteção materno-infantil.  
Programas de Saúde Materno-Infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 1973, 82 p. 

______.Ministério de Previdência e Assistência social, que aprova o plano de Reorientação 
da Assistência à Saúde, no âmbito da previdência social, recomendações adicionais. 
Brasília: MPAS, 1982.  

______. Programa de Assistência Integral a Saúde da Criança 

 

PAISC.  Brasília: 
Ministério da Saúde, 1984a, 142 p. 

______. Ministério da Saúde. Assistência pré-natal: manual técnico. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2000, 65 p. 

______ Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência social. 
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Brasília: MS/INAMPS. 1984b, 
p.40. 

______. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

 

Programa Nacional de incentivo 
ao Aleitamento Materno.  Brasília: Ministério da Saúde/INAM, , julho 1991, p.22-27 

______.  Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento.  Brasília: Ministério da Saúde, 1994, p.31-36 

______. Ministério da Saúde. Manual de Assistência ao Recém-nascido. Brasília: 
Ministério da Saúde, 1994.  



   
_______. Programa de Assistência Integral a Saúde da Criança.  Brasília: Ministério da 
Saúde, 1996, p.157. 

______. Ministério da Saúde.  Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. 
Módulo 1. Secretaria de Políticas de Saúde. Área de Saúde da Criança. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2001, 24p.  

______. Ministério da saúde.  Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90 
Brasília: Ministério da Saúde, 1998.  

______. Ministério da Saúde. Programa Humanização do Parto  Humanização no Pré-
natal e Nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em 
http//www.saúde.gov.br/bvs/publicações/partes/parto1. (Acesso em 06  abr. 2003). 

______. MINISTERIO DA SAUDE. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-
peso: método mãe-canguru. Secretaria de políticas de saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, julho de 2002. Disponível em 
<http//www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/scrianca/_unicíp/metcanguru.ht>. Acessado em 
20 jul. 2003. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Criança Saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 
abril de 2000. <http:// www.saude.gov.br/programas/scriança/criança/saude.htm>. 
Acessado em: 15 out.2000. 

BOEHS, A. E. Análise dos conceitos de negociação/acomodação da teoria de M. Leininger. 
Rev. latino-am Enfermagem. Ribeirão Preto. v. 10, n. 1. Jan-Fev  2002. 

BOFF, L. Saber cuidar: Ética do humano 

 

compaixão pela terra. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes. 1999. 199p. 

BOND,  N; PHILLIPS, P.; ROLLINS, J. A.  Family   centered   care   at   home  for  
families  with  children  who  are technology dependent. Pediatr Nurs. vol. 2. n. 20, p. 
123-30. Mar-Apr 1994.   

CABRAL, I. E. Ser mãe e a (re-)descoberta dos saberes na estimulação natural de seus 
filhos. 1994. 162 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Rio de Janeiro: Escola de 
Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro de mestrado. 1994. 

CABRAL, I. E.; GAUTHIER, J. Os saberes populares e a sua relação com o saber e a 
pesquisa em enfermagem. Rev. Enfem. UERJ.

 

Rio de Janeiro. v. 3, n. 1, p. 77-84. Maio 
1995. 

CABRAL, I. E.; TYRRELL, M.A. R. O estilo de cuidar da mãe e o trabalho da 
enfermagem. Rev. Enfem. UERJ. Rio de Janeiro. v. 3, n. 2, p.189-95. out. 1995. 

CABRAL, I. E. Aliança de saberes no cuidado e estimulação da criança-bebê: concepções 
de estudantes e mães no espaço acadêmico de enfermagem. 1997. 210p. Tese (doutorado 

http://www.sa�de.gov.br/bvs/publica��es/partes/parto1
http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/scrianca/_unic�p/metcanguru.ht>
http://www.saude.gov.br/programas/scrian�a/crian�a/saude.htm>


   
em enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 1997. 

______. O método criativo e sensível. In GAUTHIER, J. H. M.; CABRAL, I. E.; 
SANTOS, I.; TAVARES, C. M. M. Pesquisa em enfermagem: novas metodologias 
aplicadas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. p 177-203.  

CABRAL, I. E.; GAUTHIER, J. H. M; FIGUEIREDO, N. M. A.; OLIVEIRA, I. C. S. 
Aliança de saberes no cuidado e estimulação da criança-bebê: Rio de Janeiro: Escola 
Anna Nery, 1998. 268p 

CABRAL, I. E.; et al. A enfermeira educadora e a aliança de saberes no cuidado a criança 
egressa da terapia intensiva. Relatório de Pesquisa CNPq. Rio de Janeiro: 2000. 58p. 
(Mimeo).  

CUNHA, S. R.; CABRAL, I. E. A enfermagem e as condições de vida da criança 
dependente de tecnologia: um desafio para o ato educativo problematizador. Rev Soc Bras 
Enferm Pediatr. v. 1, n. 1, p 71-9,  Dez. 2001 

CABRAL, I. E.; CUNHA. S. R; RODRIGUES, E. C. A enfermeira educadora na 
constituição dos saberes e práticas das famílias de crianças com necessidades especiais. 
Relatório de pesquisa CNPq. Rio de Janeiro: 2002, 92p. 

CABRAL, I. E. ; AGUIAR, R. C. B. As políticas públicas de atenção à criança menor de 
cinco anos: um estudo bibliográfico. Rev. Enferm. UERJ. Rio de Janeiro. v. 11, n. 3, p. 
285-91. set-dez 2003. 

CABRAL, I.E.; MORAES, J. R. M. M.; SANTOS, F. F. O egresso da terapia intensiva 
neonatal de três instituições públicas e a demanda de cuidados especiais. Esc Anna nery 
Rev enferm Rio de Janeiro. v. 7, n. 2. p. 211  218. agosto 2003. 

Cabral I.E, Silva J.J, Zillmann D.O, Moraes J.R, Rodrigues E.C. A criança egressa da 
terapia intensiva na luta pela sobrevida.. R Bras Enferm. Brasília, v. 57, n 1, p.35-9. 2004 

CHARRON- PROCHOWNIK, D. Special  Needs of the Chronically Ill Child During 
Middle Childhood: Application of a Stress-Coping Paradigm. Journ of Pediatr Nurs. v. 
17, n. 6, p. 407-13. Dec 2002.  

CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. Manual do Gestor SUS. RJ: COSEMS,  Março, 1997, p. 183. 

CUNHA, S.R. A enfermeira-educadora e as famílias de crianças dependentes de tecnologia: 
a intermediação de saberes. 1997. 167p. Dissertação (mestrado em enfermagem). Rio de 
Janeiro: Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio de Janeiro,  1997. 

CUNHA, S. R. A enfermeira 

 

educadora, as sete Marias e o José: tecendo a rede de 
saberes e práticas sobre o cuidado a criança dependente de tecnologia na comunidade. 



   
2001. 167p.  Tese (doutorado em enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2001. 

FARACO, C. A. Linguagem e diálogo: as idéias lingüísticas do circulo de Bakhtin. 
Curitiba: Crias edições. 2003. 135p  

Fleming J., et al. Impact on the family of children who are technology dependent and cared 
for in the home. Pediatr Nurs. v. 20, n 4, p. 379-88. Jul-Aug 1994.  

FREIRE, P. Educação e Mudança. 20 ed., São Paulo: Paz e Terra 1994. 79p. 

______. Conscientização: teoria e prática de libertação. São Paulo: Moraes, 1980. 202p. 

______. Pedagogia do oprimido. 38 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004, 184p 

______. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 17 ed. São 
Paulo: Paz e Terra. 2001. 148p 

FIGUEIREDO, N. M. A. de. Administração de medicamentos: revisando uma prática 
de enfermagem. São Caetano do Sul: Difusão Enfermagem. 2003. 270p. 

GIOVANI, A. M. M. Enfermagem e administração de medicamentos. São Paulo: 
Legnar informática & Editora. 1999. 205p 

GOMES, H. F. O ambiente informacional e suas tecnologias na construção dos sentidos e 
significados. Ci. Inf. v. 29, n. 1. p 61-70, Jan/abr de 2000. 

GONÇALVES,A P. F.  A ciranda do cuidar de crianças no círculo de vida de famílias 
de rua: mediações dialógicas na interação com a enfermeira.  Orientadora: Ivone 
Evangelista Cabral.  Tese (Doutorado em Enfermagem).  Rio de Janeiro:  UFRJ/EEAN,  
2003,  224p. 

GRAY H. B. Managed care for children with special healthcare needs: Michigan's 
approach. Pediatr Ann. 1997 Nov; v. 26, n. 11, p. 668-72. 

JEWITT, C.; OYAMA, R. Visual meaning: a social semiotic approach. In: JEWITT, C.; 
LEEUWEN, T. V. Handbook of visual analysis. Londres: SAGE,  2001. 120p 

JOLY, M. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996. 109p 

KATZUNG, B. G. Farmacología básica e clínica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 1998, 854p 

KLUG, M. R.. Clarifyng roles and expectations in home care. Pediatr Nurs. 1993 Jul-Aug; 
v. 19, n 4, p.  376-86. 

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the gramar of visual desing. 
Londres: Routledge. 1996, 150p 



   
LIRA, B.N.R.

 
Brava gente da Mangueira: A Enfermagem desvendando o discurso de 

jovens sobre o cuidar de bebê prematuro na adolescência. 2005. 124p.  Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 2005 

LOUREIRO, M.; VAZ, M. R. C. Refletindo sobre o ensinar a aprender para a autonomia 
e a transformação da realidade. Texto  Contexto Enferm. Florianópolis, v. 9, n. 3, p. 230-
248. ago/dez. 2000 

LUDINGTON-HOE, S. M.; GOLANT, S. K. Kangaroo Care: The best you can do to 
help your preterm infant. New York: Bentam Book, 1998.  

MACHADO, A. H. Compreendendo as relações entre discurso e elaboração de 
conhecimentos científicos nas aulas de ciências. in: SCHNETZLER, R. P.; ARAGÂO, R. 
M. R..  Ensino de ciências e abordagens. Piracicaba: CAPES . UNIMEP, 2000. p.99-119 

MARTINS, I. Visual imagery in school science texts. In: OTERO, J.; LEÓN, J. A.; 
GRAESSER, A. C. The psychology of science text cpmprehension. Londres: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2002. p.73-90 

MENTRO, A. M. Health Care Policy For Medically Fragile Children. Journ Pediatr Nurs. 
v. 18, n. 4, p. 225-32. Aug 2003. 

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8. 
ed. São Paulo: HUCITEC. 2004. 269p.  

MOTTA, M. C. S. Software educacional de enfermagem em puericultura: desenvolvimento 
e vacinação. 2000. 195p. Tese (Doutorado em Enfermagem). Escola de Enfermagem 
Anna Nery/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

MORAES, J. R. M. M. O diálogo da enfermagem com as famílias de crianças egressas da 
terapia intensiva neonatal: desvelando o universo temático. 2003. Dissertação (Mestrado 
em Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 2003. 178p 

MORAES, J. R. M. M; RODRIGUES, E. da C.; CABRAL, I. E. Perfil epidemiológico da 
criança egressa da terapia intensiva neonatal de uma instituição universitária do município 
do Rio de Janeiro  aspectos fundamentais para o cuidado á criança no ambiente domiciliar. 
Relatório PIBIC/SR-2.CNPq. 2000. Mimeo. 59p.  

MORAES, J. R. M. M.; CABRAL, I. E. O cuidar de crianças egressas da unidade de 
terapia intensiva neonatal no espaço domiciliar: instrumentos mediadores das famílias. 
Texto Contexto Enferm. v. 13, n. 3. p. 452  458. jul-set 2004. 

NASCIMENTO, L. C.; ROCHA, S. M. M. O cuidado à criança centrado na família. Esc. 
Anna Nery R. Enferm. Rio de Janeiro, v. 6, Suplemento n. 1,p. 107  112. dez  2002. 



   
NEWTON, M. S. Family 

 
centered care: current realities in parent participation. Pediatr 

Nurs. v.26, n. 2, p.164  168, March - April 2000 

NIGHTINGALE, F. Notas sobre enfermagem. O que é e o que não é. São Paulo: Cortez, 
ABEn-CEPEn, 1989, 174p. 

O BRIEN, M. E. living in a house of cards: family experiences with long-term childhood 
technology dependence. Journ Pediatr Nurs, v. 16, n. 1. p. 13-22. Feb 2001. 

OSBOME, H. Teaching with picture. On call, November, 1999. 

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 3 ed. São Paulo: 
Pontes, 2001.100p. 

PALFREYS, J. et al. Technology s children: report of  statewide  census  of children 
dependent on medical suports. Pediatrics. v. 87, n. 5, p. 611-618. May 1991.  

PEREIRA, M. G. Epidemiologia 

 

teoria e prática.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1995. 596p 

PESTONJEE, S. F. Nurse s handbook of patient education. Pennsylvania: Springhouse 
Corporation, 2000.  

POTTER, P. A.; PERRY, A. G.Fundamentos de Enfermagem 

 

Conceitos, Processos e 
Prática. 4 ed, v1. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.796p. 

RODRIGUES, M. G. S.; KANTORSKI, L. P.; GOMES, V. L. de O. Um processo de 
educação em saúde desenvolvido com um grupo de mães de crianças com algum grau de 
desnutrição. Texto Contexto Enferm. Florianópolis,  v. 9, n. 2, p. 158-168. mai-ago 2000.  

ROZEMBERG, B et al. Próteses de comunicação e alinhamento comportamental sobre 
impressos hospitalares. Rev. Saúde Pública. São Paulo: v. 37, n. 4, p.31-42,  2003. 

SANO, Priscilla Y., MASOTTI, Renata R., SANTOS, Antonio A.C. dos et al. Avaliação 
do nível de compreensão da prescrição pediátrica. J. Pediatr.  Rio de Janeiro, v.78, n.2, 
p.140-145. Mar-abr 2002. 

SANTOS, R. da S; GLAT, R. Ser mãe de uma criança especial: do sonho à realidade. 
Rio de Janeiro: Escola Anna Nery, 1999. 152p.  

SILVA, F. D.; CABRAL, I. E.O cuidado de enfermagem ao egresso da terapia intensiva: 
reflexos na produção científica nacional de enfermagem pediátrica na década de 90. Rev. 
Eletr Enferm Goiânia, ano 3, v. 3, n. 2. jul-dez 2001. Disponível no site 
http://www.fen.ufrg.br/revista3_/index.html. Acessado em: 26 ago 2004.  

SMOLKA, A. L. B. Internalização: seu significado na dinâmica dialógica. In: Educação & 
Sociedade. Campinas: Papirus, 1992, n. 42. 

http://www.fen.ufrg.br/revista3_/index.html


   
SMOLKA, A. L. B. O (im) próprio e o (im) pertinente na apropriação das práticas sociais. 
Caderno cedes, ano XX, n° 50, p. 26-40 , abril 2000. 

STEWART, E. S.; COVINGTON, C. Parent consultants in the health-care system: A new 
approach in the care of children with special needs. Issues in Comprehensive Pediatric 
Nursing, v. 15, n. 2, p. 123-39. Apr-Jun 1992.  

TEMPFER, T. C. highlight of the Nacional Association. Anual Conference on Pediatric 
Helathcare. Children With Special healthcare needs. Disponível em: 
http://www.medscape.com/viewprogram/3090_pnt. Acessado em: 03 jun 2004 

THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade. Uma teoria social da mídia. 7 ed. 
Petrópolis: Vozes. 2005.  

TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 175p. 

WONG, D. L. Enfermagem Pediátrica - Elementos essenciais a intervenção efetiva. 5 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1999. 1118p.  

WOOD, G. L.; HABER, J. Pesquisa em Enfermagem 

 

Métodos, avaliação crítica e 
utilização. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001. 330p 

WOODRING, B. C. If you have taught 

 

have the child and family learned? Pediatr Nurs.  
September 

 

October. 2000, vol. 26, n.5, p. 505-9

http://www.medscape.com/viewprogram/3090_pnt


   
Anexos  

Anexo I 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu, Rosane Cordeiro Burla de Aguiar, mestranda em enfermagem da Escola de 
Enfermagem Anna Nery, estou desenvolvendo a pesquisa A criança com demandas de 
cuidados na terapia medicamentosa: produzindo e validando material educativo com 
familiares, tenho como objetivos: objetivos: a) Desvelar os conteúdos sobre terapia com 
anti-convulsivantes derivantes dos saberes e práticas dos familiares cuidadores, que se 
relacionavam aos temas codificados nas oficinas de projeção de imagens; b) Incorporar as 
experiências, saberes e práticas, dos familiares cuidadores na terapia com anti-
convulsivantes ao processo de produção do almanaque; c) Discutir a apropriação de 
imagens pelos familiares cuidadores no processo de produção do almanaque sobre o 
cuidado a criança em terapia com anti-convulsivante.  
Acerca dos encontros  

Gostaria de ter a oportunidade de me encontrar com você, junto com outros 
familiares de crianças que também freqüentam o ambulatório. Realizaremos três encontros, 
no primeiro e no segundo encontro acontecerão as Oficinas de Cuidados e no terceiro 
encontro iremos discutir os folhetos produzidos a partir dos dois primeiros encontros. 
Todos acontecerão em dias distintos. Eles acontecerão em uma sala especialmente 
preparada para isso, pois é silenciosa, aconchegante e privativa, localizada no 2º andar do 
HESFA, sala 3 do mezanino. Será oferecido um pequeno lanche, que consideramos 
necessário para que você se sinta bem e confortável. Sempre que estiver conosco, iremos 
dar os recursos necessários para o pagamento da passagem de ônibus para o deslocamento 
de sua residência até o HESFA. Se for do seu desejo, os nossos encontros poderão ocorrer 
no mesmo dia da consulta ambulatorial agendada para seu filho ou para você. Uma pessoa 
estará disponível para desenvolver atividades recreativas e educativas com a seu filho, 
enquanto você estiver conosco na Oficina. Em cada encontro você terá oportunidade de 
dividir suas vivências e experiências no cuidar de seu filho com outros familiares que estão 
vivendo situação semelhante a sua. 
Acerca das oficinas de cuidado 

As Oficinas ocorrerão em grupo, com debates e atividades educativas conduzidas 
por músicas, filmes, recorte e colagem, desenho e teatro acerca das estratégias que você usa 
para que o seu filho tome os remédios. Durante o seu desenrolar você terá uma participação 
ativa, de modo a não ficar cansativo. O que nós queremos é promover um debate sobre o 
cuidado a criança que toma remédio em casa.  
Da participação na Pesquisa 

Sua participação na pesquisa é voluntária. Você pode optar em não participar ou 
pode decidir que não quer mais continuar participando, em qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo para você ou para seu filho. É importante lembrar que não haverá 
nenhuma dificuldade na continuidade do atendimento prestado a você ou ao seu filho. Ou 
seja, caso não deseje participar da pesquisa ou desista de sua participação em algum 
momento, é assegurado à continuidade do atendimento de seu filho. 
Acerca das informações fornecidas  

As informações fornecidas, por você sob a forma de filmagens, gravação em fita 
cassete, desenhos, fotografias e falas (conversas) serão usadas para fins desta pesquisa com 



   
o propósito de levantar informações que respondam as perguntas anteriormente explicadas. 
Elas não serão utilizadas para fins comerciais ou uso inadequado de sua imagem e voz. Seu 
nome e/ou de seu filho não será identificado, entretanto, você poderá indicar um apelido/ 
pseudônimo/ nome de fantasia que me permita separar o seu depoimento do depoimento de 
outras pessoas. Somente manteremos na pesquisa as falas que você concordar que 
permaneça. 
Acerca dos Benefícios 

A sua participação e contribuição poderão trazer ou não benefícios diretos para a 
sua criança, já que se tratam de encontros grupais com troca de conhecimentos, vivências e 
experiências. 
Acerca do contato com o pesquisador 

No caso seja necessário falar comigo, estarei disponível para atendê-lo pelo telefone 
(21) 98355269 e (21) 32770157. 

Rosane Cordeiro Burla de Aguiar 
Mestranda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ   

Eu, ___________________________________, responsável legal pela criança 
______________________________________________, após receber explicações da 
pesquisadora Rosane Cordeiro Burla de Aguiar autorizo o registro e utilização das nossas 
conversas, gravações, fotografias e desenhos para fins desta pesquisa. Esses encontros 
acontecerão no 2º andar do HESFA, sala 3 do mezanino. Caso eu não concorde em 
participar da pesquisa, não haverá nenhum prejuízo na assistência prestada à mim ou ao(a) 
meu(minha) filho(a) no ambulatório. Os resultados desta pesquisa serão utilizados apenas 
com finalidade científica.  
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