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RESUMO 

 
O avanço da ciência possibilitou o aumento da expectativa de vida de um grupo 
emergente de crianças denominado, crianças com necessidades especiais de saúde, ou 
CRIANES. As necessidades especiais que essas crianças apresentam, geram demandas 
de cuidados classificadas em quatro grupos: desenvolvimento, tecnológico, 
medicamentoso e cuidados habituais modificados. Percebeu-se então a necessidade de 
identificar as dúvidas encontradas pelos familiares, no cuidado à criança com demanda 
de cuidado tecnológico, no domicílio. Portanto o objeto de estudo desta pesquisa são as 
dúvidas dos familiares de crianças com necessidades especiais de saúde em uso de 
tecnologia quanto aos cuidados domiciliares. A questão que norteou o estudo foi: Quais 
são as dúvidas dos familiares de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde quanto 
aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de tecnologias? Este estudo tem como 
objetivos: identificar as dúvidas dos familiares de Crianças com Necessidades Especiais 
de Saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de tecnologias e discutir 
a atuação do enfermeiro frente às dúvidas dos familiares de Crianças com Necessidades 
Especiais de Saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de 
tecnologias. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa 
que teve como cenário os domicílios dos familiares cuidadores de CRIANES com 
demanda de cuidado tecnológico, acompanhada pelo Programa de Assistência 
Domiciliar Interdisciplinar (PADI) de um hospital federal. Os sujeitos da pesquisa 
foram seis familiares cuidadores de CRIANES com demanda de cuidado tecnológico no 
domicílio. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada. Os 
resultados apontaram que as dúvidas se distribuíram de forma temporal, sendo divididas 
entre o momento em que receberam a informação da necessidade do uso de um 
dispositivo tecnológico para a manutenção da vida da criança, o acompanhamento da 
criança em uso de dispositivo tecnológico no hospital e o uso do dispositivo tecnológico 
no domicílio. Demonstrando a necessidade de um olhar atento do profissional para a 
real necessidade de orientação do familiar, a importância do papel do enfermeiro para o 
desenvolvimento de habilidades e competências do cuidador familiar e de uma 
orientação para a alta de qualidade e a necessidade de um acompanhamento de 
enfermagem domiciliar para sanar as dúvidas que só irão aflorar no dia a dia. Conclui-se 
que os familiares de crianças com demanda de cuidado tecnológico precisam estar em 
constante aprendizado, já que sempre surgirão dúvidas no decorrer do tratamento, 
conforme forem realizando os cuidados com os dispositivos. Torna-se necessário ainda, 
a realização de novos estudos para o desenvolvimento de estratégias a fim de sanar as 
dúvidas apresentadas pelos familiares de crianças com necessidades especiais com 
demanda de cuidado tecnológico.   

 
1. Crianças com deficiência 2. Família 3. Enfermagem pediátrica 

  



ABSTRACT 
 

The science advancement made possible the increase in life expectancy of an emerging 
group of children called, children with special health care needs, or CRIANES. The 
special needs presented by these children, generate demands for care classified into four 
groups: development, technological, medical and modified usual care. Then realized the 
need to identify the issues encountered by family members in child care demand with 
technological care at home. Therefore the objects of this research are the questions of 
parents of children with special health care needs in the use of technology, as the home 
care. The question that guided the study was: What are the concerns of the families of 
Children with Special Health Needs regarding home care related to the use of 
technology? This study aims to identify the concerns of the families of Children with 
Special Health Needs regarding home care related to the use of technologies and discuss 
the role of the nurse in the face of questions from relatives of Children with Special 
Health Needs regarding home care related use of technologies. This is an exploratory 
descriptive study with a qualitative approach that has as a scenario the homes of 
family of CRIANES with demand of technological care, accompanied by Home Care 
Program Interdisciplinary (PADI) to a federal hospital. The subjects were six family of 
CRIANES with demand for home care technology. For the collection of data as semi-
structured interview was used. The results showed that questions were distributed 
temporally, being divided between the time they received the information necessary to 
use a technological device for the maintenance of the child's life, to keep the child in use 
of technological device in the hospital and use of technological device at 
home. Demonstrating the need for a closer look at the real need for professional 
guidance of family , the importance of the role of nurses to develop skills and 
competencies of caregivers and an orientation for the high quality and the need for 
monitoring nursing home remedy for the doubts that will only emerge in everyday life 
. It is concluded that family members of children with demand for technological 
precaution need to be in constantly learning , since there will always be questions 
during the treatment , as the care of the devices are performing. It is still necessary to 
conduct further studies to develop strategies to address the questions submitted by 
parents of children with special needs with demand for technological precaution. 
  
1. Children with disabilities 2.  Family 3. Pediatric Nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

teve como motivação inicial minha paixão por crianças. Esta paixão foi reafirmada em 2005, 

com o nascimento da minha irmã. A aproximação com os cuidados de uma criança aumentou 

o gosto e o fascínio pela área.  

A escolha por desenvolver o trabalho de conclusão de curso com tema relacionado à 

criança, teve início nas aulas da disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança I, no qual o 

estudo dos temas referentes à saúde da criança me despertou um desejo de pesquisa na área. 

Durante o Ensino Teórico Prático (ETP) de Enfermagem no Gerenciamento da Assistência a 

Saúde II, realizado na Enfermaria Pediátrica, situada no 5° andar no Hospital Universitário 

Antônio Pedro–RJ, ao conviver com crianças hospitalizadas, despertou-me a pesquisar as 

mudanças que o acometimento de doenças, ocasionava na dinâmica de vida da família.  

Durante o ETP da referida disciplina, observei que algumas crianças e adolescentes 

internados apresentavam necessidades especiais de saúde, que demandavam diferentes 

cuidados, para serem realizados pelos familiares no domicílio, após a alta hospitalar. No 

entanto, sabe-se que a realização destes cuidados demanda conhecimento técnico e ocasionam 

mudanças no cotidiano das famílias. 

A literatura internacional denomina estas crianças como Children With Special 

Health Care Needs (CSHCN), e no Brasil, elas são denominadas CRIANES (Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde) e definidas como crianças que apresentam condições 

especiais de saúde com demandas de cuidados contínuos, sejam eles temporários ou 

permanentes (NEVES E CABRAL, 2009). 

As necessidades especiais que essas crianças apresentam, geram demandas de 

cuidados classificadas em quatro grupos: de desenvolvimento, tecnológico (dependente de 

tecnologia), medicamentosos e cuidados habituais modificados (NEVES E CABRAL, 2009). 

Segundo Neves e Cabral (2008) podemos citar como exemplo de necessidades 

especiais e sua correlação com as demandas e cuidados, os que se seguem: desenvolvimento 

(crianças com disfunção neuromuscular), tecnológicas (crianças em diálise ou as em uso de 

gastrostomia), medicamentosas (crianças com AIDS) e habituais modificados (crianças que 

necessitam de cuidados especiais nas atividades de vida diária). 
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A Office of Technology Assessment (OTA), afirma que a expressão crianças 

dependentes de tecnologia refere-se àquelas crianças que necessitam de uma tecnologia 

médica (incorporada em um dispositivo médico) para compensar a perda substancial de uma 

função vital corporal, e que requerem habilidosos cuidados continuados de enfermagem para 

evitar a morte ou posterior deficiência (BARRETO, 2008). 

No ambiente hospitalar, tais cuidados são realizados pela equipe de enfermagem, 

entretanto quando o dispositivo tecnológico permanece no corpo da criança após a alta 

hospitalar, os cuidados são realizados em casa pelos familiares. Percebe-se assim a 

importância do familiar ter um conhecimento preciso e satisfatório sobre o assunto, a fim de 

que possua segurança para realizar os cuidados com a criança, assim como a importância do 

profissional de enfermagem atuar na educação em saúde favorecendo a capacitação deste 

cuidador.  

Um estudo realizado por Milbrath et al (2012), aponta o papel  fundamental que a 

enfermagem tem ao explicar e orientar as famílias em relação aos cuidados que serão 

necessários à criança, de forma clara e compreensível, bem como a realização de feedback, a 

fim de comprovar a compreensão da orientação, pela família. Entretanto, antes do 

planejamento de ações educativas direcionadas aos cuidados com o dispositivo tecnológico, é 

necessário dar voz aos familiares para que eles expressem suas dúvidas relacionadas a esse 

cuidado. 

  

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Este estudo justifica-se pela importância da busca de maior efetividade da assistência 

de enfermagem, a fim de que as crianças com necessidades especiais de saúde sejam cuidadas 

da melhor maneira possível por seus familiares.  

Para uma melhor aproximação com o tema escolhido, foi feita uma busca na base de 

dados LILACS (Literatura Latino- Americana em Ciências da Saúde), com as seguintes 

palavras: CRIANES or crianças com deficiência or crianças dependentes de tecnologia. Na 

biblioteca virtual SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), utilizou-se a palavra chave 

crianças com necessidades especiais e, separadamente, crianças dependentes de tecnologia. A 

pesquisa foi realizada separadamente, pois desta forma obteve-se um número maior de 

artigos. 

Os critérios de inclusão foram artigos de pesquisa com resumo e textos na íntegra 

disponíveis na base, no idioma português e com recorte atemporal. Foram usadas como 
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critério de exclusão as publicações que não abordavam o cuidado a CRIANES. As 

publicações duplicadas permaneceram na base de dados com maior quantitativo. 

No resultado da busca foram encontrados 324 artigos, sendo 248 na LILACS e 66 na 

SCIELO. Dos 324 artigos, destacamos que somente 8 foram selecionados, obedecendo aos 

critérios de inclusão e exclusão, sendo 2 da LILACS e 6 da SCIELO. 

Após analisar os artigos selecionados percebeu-se que 5 dos 8 artigos foram 

publicados no Rio de Janeiro e os demais em Florianópolis,  entre os artigos 5 eram de 

publicações de enfermeiros. Os estudos foram realizados entre os anos de 2008 e 2012. 

Gavazza et al (2008), relata que em um hospital materno-infantil do Rio de Janeiro 

os pais referiram-se sentir-se sobrecarregados com os cuidados dedicados aos seus filhos, já 

que se viam obrigados a aprender a lidar sozinhos com a complexidade tecnológica e 

assistência necessária para a manutenção da vida de seus pequenos, mostrando a importância 

da atuação do enfermeiro na educação em saúde.  

No estudo realizado por Milbrath et al (2012) foi possível identificar incongruências 

entre as orientações proferidas pela equipe de saúde e as demandas apresentadas pelas 

famílias, as declarações revelam que as mães apresentavam dificuldade de compreender a 

linguagem usada pela equipe e que as famílias receberam pouco esclarecimento sobre como 

cuidar das crianças..  

Guerini et al (2012) mostram em seu estudo que cuidar deste tipo de criança torna-se 

um fator estressante para a mãe, bem como os dois estudos de Neves e Cabral (2008, 2009) 

que mostram o desafio que é para uma família cuidar de uma criança com necessidade 

especial de saúde.  

Leite, Cunha e Tavares (2011), tratam da importância de se superar a desigualdade 

de poder que há na relação entre profissionais e usuários, e de se desenvolver grupos 

educativos na perspectiva de superação das formas educacionais tradicionais e prescritivas, 

vislumbrando um modo alternativo de aproximação, numa relação humanizante, centrada no 

diálogo e no respeito. 

De acordo com Floriani (2010), é de suma importância a integração entre a família e 

a equipe, para que a família esteja preparada para realizar os cuidados no domicilio. Rabello e 

Rodrigues (2007), destacam a importância da integração da assistência hospitalar com a 

assistência domiciliar. 

Após análise dos referidos estudos, foi possível refletir a respeito da complexidade 

dos cuidados que a família precisa realizar no ambiente domiciliar, além disso, vislumbrou-se 

a lacuna de conhecimento referente à identificação das dúvidas dos familiares quanto os 
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cuidados domiciliares de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde relacionados ao uso 

de tecnologias. 

 

1.2 OBJETO DO ESTUDO 

 

Dúvidas de familiares de crianças com necessidades especiais de saúde em uso de 

tecnologia quanto aos cuidados domiciliares. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Quais são as dúvidas dos familiares de Crianças com Necessidades Especiais de 

Saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de tecnologias? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

 Identificar as dúvidas dos familiares de Crianças com Necessidades Especiais de 

Saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de tecnologias. 

Discutir a atuação do enfermeiro frente às dúvidas dos familiares de Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso de 

tecnologias. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE (CRIANES)  

 

A lei n°8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), considera em seu artigo segundo, que crianças são pessoas até os seus 

doze anos de idade incompletos e adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos de idade. 

Em seu artigo sétimo garante à criança e ao adolescente o direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Para Hockenberry (2006, p.1344), Crianças com Necessidades Especiais, são aquelas 

que apresentam condições especiais de saúde com demandas de cuidados contínuos, sejam 

eles de natureza temporária ou permanente e que necessitam dos serviços de saúde e sociais 

para além dos requeridos por outras crianças em geral. 

Segundo Neves e Cabral (2008) a maior sobrevivência destas crianças frente a 

agravos perinatais, doenças crônicas e traumas decorre dos benefícios da rápida evolução das 

indústrias de medicamentos e equipamentos. Guereni et al (2012, p.1) afirmam que:  

 

Diante do aumento da sobrevida destas crianças o artigo décimo primeiro do ECA, 

em seu § 1° garante que a criança e o adolescente portadores de deficiência 

receberão atendimento especializado e o § 2° diz  que incumbe ao poder público 

fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros 

recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

 

 

Com a evolução da ciência a sobrevivência das crianças com situações graves de 

saúde tem sido ampliada, o que nos mostra a formação de uma nova clientela, e a necessidade 

de um preparo por parte da equipe para recebê-la, não somente a criança, mas também a 

família.  

Vernier (2007, p.17) diz que: 

 

Independentemente das demandas de cuidado apresentadas pelas CRIANES faz-se 

necessário considerá-las como uma nova clientela, em virtude da complexidade dos 

cuidados, da singularidade e da fragilidade clínica em que as crianças vivem. Todos 

esses aspectos representam vários desafios não só para a equipe de saúde, em 

especial a equipe de enfermagem, mas também para o cuidador familiar no 

domicílio. 
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Desta forma, fica clara a importância do cuidado de enfermagem, da educação em 

saúde do cuidador e do conhecimento que esse precisa ter sobre as demandas de cuidado que 

a criança com necessidade especial apresenta. 

 

2.2 CRIANES COM DEMANDAS DE CUIDADO TECNOLÓGICO  

 

Segundo Neves e Cabral (2008), as necessidades especiais que CRIANES 

apresentam demandas de cuidados classificadas em quatro grupos: de desenvolvimento, 

tecnológico, medicamentosos e cuidado habituais modificados. Devido a especificidade e 

complexidade de cada grupo, delimitou-se para este estudo o grupo que apresenta demanda de 

cuidado tecnológico.  

 Gavazza et al (2008, p.1), afirmam que essas crianças, denominadas no estudo deles 

como dependentes de tecnologia “são os que necessitam de um dispositivo tecnológico para 

substituir uma função vital do corpo, assim como cuidados continuados de enfermagem para 

afastar a morte ou futuras incapacidades.” Desta forma, essas crianças necessitam de maiores 

demandas de cuidado, tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos familiares, que 

devem estar sempre atentos e vigilantes.  

 Uma pesquisa realizada por Gavazza et al (2008), num hospital materno infantil do 

Rio de Janeiro obteve como resultado as características clínicas e dependências tecnológicas 

desta população, tendo como achados que  metade dos indivíduos da pesquisa já eram 

dependentes de algum tipo de tecnologia com um mês de vida e que 70% das patologias de 

base estavam relacionadas a patologias congênitas, sendo 50% ligado ao sistema nervoso 

central.  

O perfil das dependências tecnológicas encontradas na população do estudo foram de 

suporte medicamentoso, nebulização, gastrostomia, derivação ventrículo peritonial, 

traqueostomia, aspirador, cateterismo urinário, cilindro de O2, concentrador de O2, 

ileostomia, colostomia e esofagostomia, nesta ordem de prevalência (GAVAZZA et al 2008). 

Diante da dificuldade de realização destes procedimentos e manuseio destas 

tecnologias nota-se a necessidade da compreensão dos cuidados a serem realizados, por 

aqueles que estarão em contato com a criança no domicílio. “A família é geralmente 

confrontada com novas exigências, alterações nas suas rotinas, mudanças constantes e 

readaptações diversas, propiciando que a doença possa ter efeitos em vários níveis: financeiro, 

ocupacional, pessoal e na interação, quer dentro da família quer fora dela” (GUERINI et al, 

2012, p.1) 
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Cuidar de uma criança com dependência tecnológica gera impactos no 

funcionamento da família. O grupo educativo tem características que podem oferecer auxílio 

no fortalecimento da estrutura familiar, reduzindo a insegurança, e proporcionando contato 

com outras pessoas em situação semelhante.  

Para Leite, et al  (2001, p.2): 

 

O grupo educativo é revestido de características que auxiliam o diálogo entre 

enfermeiras e famílias, o que evidencia um trabalho coletivo, possibilitando a 

construção de conhecimentos partindo dos seus interesses e necessidades. O trabalho 

em grupo tem um grande potencial para fornecer suporte emocional e real para os 

indivíduos. Também reduz o risco de isolamento, estimula a troca de experiências, 

oferece oportunidades para o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, 

além de ser base para o processo de conscientização, de engajamento em iniciativas 

de ação social e política. 

 

 

 2.3 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO AOS 

FAMILIARES DE CRIANES COM DEMANDAS DE CUIDADO TECNOLÓGICO 

Segundo o Caderno de Educação em Saúde do Ministério da Saúde (2007, p.6), “a 

Educação em Saúde é inerente a todas as práticas desenvolvidas no âmbito do SUS.” A 

intervenção educativa em saúde favorece a aprendizagem e o conhecimento, facilitando desta 

forma a troca entre o profissional e o cliente, no caso o familiar.  

Na literatura da enfermagem, a utilização de estratégias de trabalhos em grupos para 

o cuidar do ser humano é referenciada já na década de setenta do século XX, sendo a área da 

saúde pública a pioneira. 

O Caderno de Educação Popular e Saúde (2007, p.11) define educação em saúde 

como “prática na qual existe a participação ativa da comunidade, que proporciona 

informação, educação sanitária e aperfeiçoa as atitudes indispensáveis para a vida.” E não 

uma prática impositiva prescritivas de comportamentos “ideais” desvinculados da realidade e 

distantes dos sujeitos sociais. 

 De acordo com as Bases para Educação em Saúde nos Serviços (2008, p.2) a 

Educação em Saúde deve ser tida como uma “prática central para o processo de produção de 

saúde entendida como estratégia para a autonomia dos sujeitos e coletividades.” Gerando uma 

mudança de comportamento e provocando capacidade de transformação. 

As Bases para Educação em Saúde (2008, p.16), afirmam ainda que “educação em 

saúde é um campo de práticas e de conhecimento do setor Saúde que tem se ocupado mais 
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diretamente com a criação de vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer cotidiano da 

população”. 

Araújo (2004, p.14) diz que “pensar saúde relacionada à qualidade de vida implica 

em realizar atividades de educação em saúde inseridas numa perspectiva participante num 

processo que proporcione condições de exercer maior controle sobre sua saúde e meio 

ambiente”. 

De acordo com Amaral et. al. (2011, p.3): 

 

A atuação do enfermeiro é de substancial relevância como educador, por possuir 

uma formação que o capacita a compreender as particularidades de cada indivíduo e 

por assumir importante papel como membro essencial da equipe, pois além da 

função de coordenar, pratica atividades como o cuidar, o gerenciar e o educar. 
 

 

O enfermeiro, ao realizar práticas educativas fortalece o vínculo entre ele e o cliente e 

tornas as ações de saúde mais fidedignas, mais próximas da realidade, e trabalha com o 

indivíduo de acordo com as suas particularidades. Para tanto, no caso dos familiares de 

CRIANES em uso de tecnologia, antes do planejamento das ações educativas os profissionais 

devem ouvir as necessidades familiares, para assim traçar estratégias mais próximas a 

realidade vivida pelos sujeitos. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. A 

pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir eventos e, normalmente não emprega 

instrumental estatístico para análise dos dados. Minayo (2003, p. 24) refere que: 

 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, 

compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são 

depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com 

a experiência, com a continuidade e também com a compreensão das estruturas e 

instituições como resultado da ação humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, 

a linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis. 

 

 

Ainda segundo Minayo (2003, p.21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações”.  

A pesquisa descritiva, segundo Andrade (2002), preocupa-se em observar, analisar, 

classificar e interpretar os fatos sem que haja interferência do pesquisador. Já as pesquisas 

exploratórias têm a finalidade principal de facilitar a delimitação do tema de pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses ou proporcionar maiores 

informações sobre o objeto a ser investigado na pesquisa.  

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

 A pesquisa foi realizada no domicílio dos familiares de crianças inscritas no 

Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar (PADI), de um hospital Federal 

destinado ao ensino, pesquisa e assistência no município do Rio de Janeiro, cuja clientela 

pediátrica atendida, é basicamente constituída por crianças portadoras de patologias crônicas e 

síndromes genéticas raras. 
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 6 familiares cuidadores de crianças com 

necessidades especiais de saúde com demanda de cuidado tecnológico, que estavam em 

assistência domiciliar.   Os critérios de inclusão foram: familiares com idade igual ou superior 

a 18 anos; familiares que tenham participação do cuidado à criança com necessidades 

especiais de saúde com demanda de cuidado tecnológico. Foram excluídos os familiares de 

crianças foram hospitalizadas durante a etapa de coleta de dados. Para a seleção destes 

sujeitos foi realizada uma consulta no prontuário (Apêndice 1) de todas as crianças atendidas 

pelo Programa de Atendimento Integral Domiciliar (PADI), para identificar as que 

apresentam as demandas de cuidado tecnológico. Para isso foi usada uma ficha de seleção dos 

sujeitos, que consta de informações sobre as condições de saúde da criança (Apêndice 2). 

Posteriormente foi feito aos familiares das crianças selecionadas um convite para participar da 

pesquisa. 

Para operacionalização do convite para participarem da pesquisa, a discente de 

enfermagem acompanhou os profissionais do PADI durante a visita domiciliar, se apresentou 

aos familiares, explicou os objetivos da pesquisa e sua operacionalização. O aceite para 

participação se concretizou com a assinatura do termo de consentimento.  

Para caracterização dos familiares foram considerados os seguintes itens: idade, nível 

de escolaridade, grau de parentesco e o tempo que fica em casa cuidando da criança.  

Quanto à idade as acompanhantes tinham entre 26 e 40 anos, sendo uma com 26 

anos, uma com 31 anos, uma com 32 anos, duas com 35 anos e uma com 40 anos. 

O nível de escolaridade foi amplo, variando desde ensino fundamental incompleto 

(2), ensino fundamental completo (1), ensino médio completo (2) e ensino superior completo 

(1).  

Um dado importante é que todos os familiares entrevistados apresentavam grau de 

parentesco materno com a criança, afirmando ser a única cuidadora. Conforme um estudo 

realizado em 2012, no qual o autor ressalta que o cuidado realizado no domicilio à CRIANES, 

prestado pelos familiares, é desenvolvido principalmente pelas mães (MORAES e CABRAL, 

2012). 

Outro dado importante a se considerar é o tempo que essas acompanhantes ficam em 

casa: cinco ficam durante todo o dia e uma trabalha como manicure e pedicure na própria 

residência. Desta forma, todas as acompanhantes ficam em casa durante o dia acompanhando 

a criança. Um estudo realizado em 2010 apontou que as mães abandonaram o mercado formal 
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devido à extensa e pesada demanda de cuidados da criança, depositando o papel de provedor 

financeiro em outros familiares (REZENDE e CABRAL, 2010). 

 Para a caracterização das crianças, cujo familiar aceitou participar da pesquisa, foram 

considerados os seguintes itens: idade, diagnóstico, demanda de cuidado e dispositivos 

utilizados pela criança no tratamento.  

Quanto à idade, as crianças tinham entre 1 e 15 anos, sendo duas com um ano, uma 

de oito anos, uma de dez anos, uma de onze anos e uma de quinze anos. 

Tinham diagnósticos de atresia de esôfago, ânus imperfurado, astrocitoma pilocítico 

ressecado, insuficiência respiratória, hipoventilação, laringotraqueobronquite, traqueomalácia 

distal, fibrose cística, Diabetes Mellitus Tipo I, infecção pulmonar ativa, prematuridade, T4 

fallot, onfalocele.  

Quanto à classificação por demanda de cuidados, 100% das crianças que 

participaram do estudo apresentam demanda de cuidado tecnológico, obedecendo aos critérios 

de inclusão, 100% necessitam de cuidado medicamentoso, 100% requerem cuidados habituais 

modificados e 50% demandam cuidados de desenvolvimento.  

As crianças cujos familiares participaram da pesquisa possuíam os seguintes dispositivos: 1) 

Esofagostomia, Traqueostomia, Gastrostomia, máscara de macronebulização na 

traqueostomia conectado ao concentrador de oxigênio durante o período diurno, e BIPAP 

(ventilação de pressão positiva não invasiva) durante o período noturno. 2) Cateter venoso 

semi-implantado, cateter nasal no período diurno, Traqueostomia, Gastrostomia e BIPAP no 

período noturno. 3) Derivação Ventrículo Peritoneal, Traqueostomia, Gastrostomia e BIPAP. 

4) Traqueostomia, Gastrostomia e BIPAP. 5) Cateter nasal, BIPAP e Ileostomia. 6) Cateter 

nasal, BIPAP, gastrostomia e cateter totalmete. 

O quadro 1 facilita a visualização da caracterização das crianças, cujo familiar 

aceitou participar da pesquisa:  
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 Idade Diagnóstico Demanda de 

Cuidado 

Dispositivo usado 

durante o 

tratamento 

Criança 1 1 Laringotraqueobronquite 

e traqueomalácia distal. 

Tecnológica, 

medicamentosa, 

desenvolvimento 

e habitual 

modificado. 

Esofagostomia, 
Traqueostomia, 

Gastrostomia, 
máscara de 

macronebulização 

na traqueostomia 

conectado ao 

concentrador de 

oxigênio durante 

o período diurno, 

e BIPAP durante 

o período 

noturno. 

Criança 2 15 Fibrose cística, Diabetes 

Mellitus Tipo I e 

infecção pulmonar ativa. 

Tecnológica, 

medicamentosa, 

e habitual 

modificado. 

Cateter venoso 

semi-implantado, 

cateter nasal no 

período diurno, 

Traqueostomia, 

Gastrostomia e 

BIPAP no 

período noturno. 

Criança 3 8 Astrocitoma pilocítico 

ressecado, Insuficiência 

Respiratória e 

hipoventilação. 

Tecnológica, 

medicamentosa, 

desenvolvimento 

e habitual 

modificado. 

Derivação 

Ventrículo 

Peritoneal, 

Traqueostomia, 

Gastrostomia e 

BIPAP. 

Criança 4 1 Prematuridade,T4 Fallot 

e Onfalocele. 

Tecnológica, 

medicamentosa, 

e habitual 

modificado. 

Traqueostomia, 

Gastrostomia e 

BIPAP. 

 

Criança 5 11 Atresia do esôgafo e 

Ânus imperfurado. 

Tecnológica, 

medicamentosa, 

desenvolvimento 

e habitual 

modificado. 

Cateter nasal, 

BIPAP e 

Ileostomia. 

Criança 6 10 Fibrose Cística Tecnológica, 

medicamentosa, 

e habitual 

modificado. 

Cateter nasal, 

BIPAP, 

gastrostomia e 

cateter totalmete 

implantado. 

Quadro 1 – Caracterização das crianças cujo familiar aceitou participar da pesquisa. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, onde estavam 

contidas perguntas abertas e fechadas, que segundo TRIVINOS (1987, p. 128) “tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa”. As perguntas fechadas estão voltadas para identificação das 

características dos sujeitos como grau de parentesco, idade, sexo, escolaridade, assim como os 

dados referentes às crianças tais como a patologia e tipo de tecnologia utilizada. Já as 

perguntas abertas foram elaboradas para identificarmos as dúvidas relacionadas aos cuidados 

realizados com as crianças com demandas tecnológicas.  

A entrevista foi operacionalizada por meio de um instrumento (Apêndice 3)  que 

além da identificação dos sujeitos, constavam as seguintes perguntas: Fale sobre os cuidados 

que você realiza com a criança no domicílio. Você se sente segura para realizar os cuidados? 

Você tem alguma dúvida sobre o cuidado que você realiza? Qual? Você tem dúvida quanto 

aos cuidados com o dispositivo (gastrostomia, traqueostomia, cateter venoso, colostomia...) 

que a criança usa?  

Para um registro integral e preciso das falas dos sujeitos, as entrevistas foram 

gravadas com o auxílio de um aparelho eletrônico, após autorização prévia dos sujeitos. 

Foram utilizados codinomes para os sujeitos a fim de preservar o anonimato dos mesmos. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário e pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do cenário do estudo, foi procurado o responsável pelo setor e os 

objetivos da pesquisa foram explicitados e foi explicado como seria realizada a pesquisa.  

Posteriormente à autorização do responsável pelo setor, fui à enfermeira para saber 

quais crianças estavam internadas no Programa de Atendimento Domiciliar Integrado, após 

isso fui à busca no prontuário para saber se a criança se encaixava nos critérios de inclusão da 

pesquisa. Em seguida depois de selecionar as crianças, foi agendada a entrevista com os 

acompanhantes. A coleta de dados aconteceu entre os dias 25 de fevereiro e 31 de março. Na 

chegada ao domicílio, foi explicado aos acompanhantes sobre a pesquisa, destacando seus 

objetivos, como seria realizada e os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 4). Posteriormente foi feito o convite para participarem como 

sujeitos da pesquisa. 
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa seguiu as determinações propostas da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário localizado no Estado do Rio de Janeiro e também pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Hospital Cenário do Estudo. A aprovação pelo CEP do Hospital 

Universitário tem número de parecer 537.506 com data de 24/02/2014 (Anexo 1) e a 

aprovação pelo Hospital Federal cenário do estudo tem número de parecer 541.806 com data 

de 05/12/2013 (Anexo 2).  

Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), do qual constou o título do projeto, identificação dos 

responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e 

os benefícios que podem ser obtidos. Foi garantido o anonimato dos participantes da pesquisa, 

com a substituição do seu nome por codinomes fictícios. Destacamos que os sujeitos assinam 

duas cópias do TCLE, uma ficou com o pesquisador e outra com o sujeito da pesquisa.. 

Todo o material gerado (gravação de voz e transcrição das falas) que foi utilizado 

nesta pesquisa ficará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos após o 

encerramento do estudo. 
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3.6 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS  

Os dados provenientes da transcrição das falas dos sujeitos foram analisados através 

da análise temática. Este tipo de análise procura ouvir o autor, aprender, sem intervir, no 

conteúdo de sua mensagem (SEVERINO, 2007).  

Minayo (2003) propõe as seguintes etapas para proceder à análise temática dos 

dados: 1ª) Pré-análise, que inclui a leitura flutuante através do contato exaustivo com material, 

e a constituição do corpus pela organização do material a fim de alcançar a validade do 

estudo; 2ª) Exploração do material, que se inicia com a delimitação de unidades temáticas 

através de recortes no texto; 3ª) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, na qual o 

pesquisador interpreta os dados a partir do seu quadro teórico, ou ainda suscita questões que 

possam emergir da própria leitura do material, e expressa suas conclusões. 

Depois da transcrição de todo o material, o texto foi organizado e foi realizada uma 

leitura com o objetivo de conhecer o conteúdo do mesmo. Depois da leitura exaustiva do 

material, as falas dos acompanhantes foram classificadas a partir de cores, onde falas com o 

mesmo sentido foram coloridas da mesma cor. As cores respeitaram os objetivos da pesquisa 

e foram usadas as seguintes cores: rosa, amarelo e azul. Rosa para identificar as dúvidas de 

familiares de CRIANES dependentes de tecnologias no início da trajetória de cuidado, 

amarelo para identificar a experiências dos familiares durante a hospitalização e alta 

hospitalar de CRIANES dependentes de tecnologias e azul para identificar as dúvidas atuais 

de familiares de CRIANES dependentes de tecnologias quanto aos cuidados domiciliares, 

dando assim origem às unidades temáticas.  

Após colorir as falas, os dados foram agregados em quadros, levando assim à 

especificidade do tema, onde surgiram as seguintes subunidades temáticas: Dúvidas 

relacionadas à patologia e ao quadro clínico, dúvidas relacionadas aos dispositivos 

tecnológicos e seus cuidados, experiências dos familiares de CRIANES durante a internação 

hospitalar da criança, a necessidade de aprender os cuidados com os dispositivos tecnológicos 

para ter alta hospitalar, dúvidas relacionadas às possíveis intercorrências com as crianças e 

dúvidas quanto ao manuseio e funcionamento normal do dispositivo. 

A partir dessa categorização, foi feita a análise das respostas, de modo que se 

obtivesse melhor entendimento das falas. 
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3.7 CRITÉRIOS PARA O ENCERRAMENTO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o número de participantes foi definido 

durante o processo de transcrição e análise dos dados, enquanto surgiram dados que poderiam 

levar a novas perspectivas, as entrevistas continuaram. Segundo Duarte (2002), na 

metodologia qualitativa o número de sujeitos participantes da pesquisa dificilmente pode ser 

definido a princípio, pois o que se busca é a qualidade e divergência das informações obtidas 

através do depoimento de cada sujeito.  

A partir do momento que os depoimentos começaram se repetir, tivemos o ponto de 

saturação, ou seja, a existência de recorrência de ideias, padrões de comportamento, práticas e 

visões de mundo (DUARTE, 2002).  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS  

 

Neste capítulo, apresento as categorias temáticas que surgiram após a análise dos 

dados. Tais categorias respondem satisfatoriamente ao objetivo da pesquisa, trazendo assim 

considerações e dados importantes a serem discutidos. 

Vale destacar que as dúvidas foram apontadas pelos entrevistados de forma temporal, 

tendo ocorrido, segundo os relatos, em três momentos distintos, sendo eles: o momento em 

que receberam a informação da necessidade do uso de um dispositivo tecnológico para a 

manutenção da vida da criança, posteriormente apontaram as que ocorreram durante o 

acompanhamento da criança em uso de dispositivo tecnológico no hospital. E por fim, as 

dúvidas que tinham enquanto a criança estava em uso do dispositivo tecnológico no 

domicílio, que foram as dúvidas que se mantiveram até o período de coleta de dados. 

Com a análise do material empírico assim emergiram três unidades temáticas. Na 

unidade “Dúvidas iniciais de familiares de CRIANES dependentes de tecnologias”, estão 

apresentadas as dúvidas dos familiares relacionadas à patologia e ao quadro clínico e as 

dúvidas relacionadas ao dispositivo tecnológico e seus cuidados.   

Na intitulada “Experiências na trajetória do cuidado com o dispositivo tecnológico", 

estão apresentadas as experiências dos cuidadores de CRIANES com o dispositivo durante a 

hospitalização da criança e no momento da alta hospitalar.  

E na unidade “Dúvidas atuais de CRIANES dependentes de tecnologias quanto aos 

cuidados domiciliares”, estão apresentadas e descritas as dúvidas atuais que os familiares de 

CRIANES apresentam relacionadas às possíveis intercorrências com as crianças, cuidados 

com a alimentação e manuseio do dispositivo e sua normalidade 

 O quadro 2 facilita a visualização das unidades, descritas acima,  com suas 

respectivas subunidades: 
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Dúvidas iniciais de 

familiares de 

CRIANES 

dependentes de 

tecnologias  

Dúvidas relacionadas à patologia e ao quadro 

clínico 

 

 

 

 

Dúvidas relacionadas aos dispositivos tecnológicos 

e seus cuidados 

 

Experiência na 

trajetória do cuidado 

com o dispositivo 

tecnológico 

Experiências dos familiares de CRIANES durante 

a internação hospitalar da criança 

A necessidade de aprender os cuidados com os 

dispositivos tecnológicos para ter alta hospitalar 

 

Dúvidas atuais de 

familiares de 

CRIANES 

dependentes de 

tecnologias quanto aos 

cuidados domiciliares  

Dúvidas relacionadas às possíveis intercorrências 

com as crianças 

Dúvidas quanto ao manuseio e funcionamento 

normal do dispositivo 

  

          Quadro 2 - Apresentação das unidades temáticas e divisão das subunidades temáticas 

 

4.2 DÚVIDAS INICIAIS DE FAMILIARES DE CRIANES DEPENDENTES DE 

TECNOLOGIAS  

 

4.2.1 Dúvidas relacionadas à patologia e ao quadro clínico 

 

Durante a entrevista os familiares destacaram que no início tinham preocupações 

relacionadas à patologia, a sua cronicidade, e ao quadro clínico da criança. Nessa fase inicial 

os dispositivos tecnológicos acoplados ao corpo da criança não despertavam tantas 

preocupações e dúvidas.  

As dúvidas na época eram assim... Por que ela dessaturava muito, então... Sobre a 

patologia dela, a operação do coração, eu queria saber a parte do pulmão... Essas 

dúvidas mais profundas assim: da parte do coração, porque que encharcava o 

coração, porque que tinha que operar o coração, porque tava prejudicando o pulmão, 

as cirurgias. Eu queria saber como é que era. (MÃE 4) 

 

 

O que me preocupa mais é a parte da doença, eu sei que vem muito mais coisa por 

aí, a fibrose eu sei que não ataca só a parte intestinal, ela ataca o pâncreas, os rins, e 
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mesmo a gente sabendo do transplante a gente sabe que não é a cura, é só mais um 

tempo de vida, de repente eles acham um remédio aí (...) Eu sou um tipo de mãe que 

sempre procurei saber das coisas, sobre fibrose, por isso que essas coisas 

(gastrostomia e bipap) não abalam (...) As minhas dúvidas eram mais sobre a 

doença). Os dispositivos eu vou saber. (MÃE 6) 
 

 

Os familiares destacaram que a fase inicial de contato com a doença e a necessidade 

especial da criança, foi geradora de dúvidas quanto à patologia e quadro clínico. Um estudo 

aponta que este contato inicial gera nos pais ansiedade e o medo. Porém, conforme vão 

adquirindo conhecimentos se tornam mais seguros e aprendem a lidar com a doença do filho. 

Sentem que estão realizando um bom cuidado, obtendo resultados significativos no estado 

clínico da criança (FURTADO E LIMA, 2003). Corrobora com este, um estudo de 2013, que 

afirma que receber informações claras dos profissionais e ter suas reais dúvidas esclarecidas 

diminui a ansiedade dos pais e aumenta a aceitação e envolvimento no cuidado, além de, 

favorecer o processo de enfretamento da doença.  (RODRIGUES et al, 2013) 

A preocupação dos familiares relacionada à cirurgia, a qual a CRIANES é 

submetida, citada em uma das falas, é justificada por ser este procedimento um fator de 

estresse.  A literatura indica que a cirurgia, por si só representa um fator desencadeante de 

crise, uma vez que o familiar vê a criança exposta a determinados fatores (SILVA, 2003). 

Neste sentido, é notória a importância de se realizar uma preparação pré-cirúrgica não só da 

criança, mas também, dos seus familiares, para controlar o medo e a ansiedade (BROERING 

e CREPALDI, 2011). 

No que diz respeito ao fornecimento de informações dos profissionais para os 

familiares, um estudo evidenciou que os pais não estavam totalmente satisfeitos com as 

informações recebidas durante a hospitalização dos filhos, pois o que lhes era dito tratava 

principalmente das regras e rotinas, direitos e deveres, motivos dos procedimentos e 

participação dos pais no cuidado com o filho hospitalizado. Em geral, os pais solicitam das 

enfermeiras informações sobre o tempo de hospitalização, evolução da doença, medicação e 

tratamento do filho (SABATÉS e BORBA, 2005). Em outro estudo de 2012, os pais julgaram 

inadequadas as informações dadas pelos profissionais, relatando não se sentirem ouvidos 

(CRUZ et al, 2012). Ficando desta forma evidente que as dúvidas dos familiares estão além 

do que a equipe acredita ser necessário sanar.  

Outro aspecto destacado pelos familiares foi a preocupação e as dúvidas que tem 

com a evolução da doença crônica, como por exemplo, a fibrose cística. O diagnóstico de uma 

doença deste tipo afeta toda a família e gera momentos difíceis com avanços e retrocessos na 



31 
 

relação familiar (FURTADO E LIMA, 2003). Apesar do progresso da ciência e tecnologia em 

relação aos procedimentos utilizados para o diagnóstico e tratamento de doenças crônicas a 

criança e a família são acometidas por sentimentos de medo e incertezas (GOMES et al, 

2012).  

O cuidado voltado à criança com doença crônica exige da família uma demanda 

muito grande de energia e tempo, além de retirar a privacidade e provocar isolamento social e 

emocional. Porém se a família possuir conhecimento sobre a doença, tratamento e recursos 

disponíveis todos esses fatores acima citados podem ser diminuídos significativamente 

(FURTADO E LIMA, 2003). Neste sentido, “Para minimizar o sofrimento psíquico, a família 

deve ser valorizada e respeitada nas relações que permeiam o ambiente hospitalar” 

(RODRIGUES et al, p. 782, 2013). Salienta-se assim, a importância do papel do enfermeiro 

na orientação desses familiares, para que seja minimizada a ansiedade e o medo, e o cuidado à 

criança tenha mais qualidade.  

 

4.2.2 Dúvidas relacionadas aos dispositivos tecnológicos e seus cuidados 

 

Os familiares mostram que no começo não sabiam o que era gastrostomia e 

traqueostomia, relataram também que possuíam dúvidas relacionadas ao dispositivo 

tecnológico em si, tais como: como é o botton, o volume que o balonete do botton comporta, 

os mililitros que podem ser administrados de medicação, o tamanho da cânula de 

traqueostomia e o comprimento da sonda que deve ser introduzido na cânula para realizar a 

aspiração.  

 

No começo eu tinha dúvidas. Eu não sabia o que era traqueo (traqueostomia), gastro 

(gastrostomia), não sabia nada disso. Quando a médica me pediu autorização para 

fazer ela me explicou, porque que precisava fazer... No caso dela não tinha jeito, ela 

precisava dos dois. MÃE 3  ( MÃE 3)  

 

A minha dúvida era conhecer como ele (o botton) é por dentro, né? Era saber 

quantos mls que fica alí dentro do balonete. O máximo e o mínimo, entendeu?   Eu 

queria conhecer a cânula de traqueostomia, o tamanho dela por dentro. Quanto 

introduzir da sonda (de aspiração), queria saber isso. O número da cânula. (MÃE 4) 

 

 

Além das duvidas relacionadas aos dispositivos em si, os familiares destacaram 

aquelas direcionadas aos cuidados domiciliares com os mesmos. Já que no momento em que 

começaram a realizar os cuidados com o dispositivo havia tensão, nervosismo e ansiedade.  
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As principais dúvidas foram durante os seguintes cuidados: a troca da cânula de 

traqueostomia, pois possuíam medo de realizar o cuidado de maneira errada e causar danos à 

vida da criança; e a troca da bolsa de colostomia, também foi descrita como momento gerador 

de insegurança e medo, o principal temor era o de ferir a criança durante o procedimento.  

Contudo, vale destacar que com o decorrer do tempo e a realização repetida dos 

procedimentos, os entrevistados passaram a se sentir seguros para a realização do cuidado. 

 
No início eu tinha bastante medo dessa traqueo (traqueostomia), porque a traqueo 

dele é diferente, mas agora ele já arrancou umas cinco vezes, claro, há uma tensão 

na hora de colocar né? Mas agora estou bem segura, é mais tranquilo. (MÃE 1) 

 

Eu tinha dúvida de como tirar (bolsa de colostomia), colocar, lavar, eu ficava 

nervosa.. Ele ficava muito assado, ele chorava muito, aí eu ficava nervosa. A gastro 

(gastrostomia) vazava muito, não sei porque, vazava muito, ele comia vazava, comia 

e vazava, eu não sei porque , eles trocavam mas continuava vazando, aí ele estava 

comendo pela boca e tiraram.  (MÃE 5)  

 

Antes eu tinha medo, porque a minha filha era uma criança normal aí de repente a 

Emily usando aparelho com traqueo (traqueostomia)  e com gastro (gastrostomia), 

no começo foi difícil (...) Eu tive medo de machucar, principalmente na hora de 

trocar a cânula. Tinha medo de colocar errado, porque a cânula é complicado, você 

esta mexendo com a vida. Agora me sinto segura sim. (MÃE 3)   

 

 

Foi perceptível a dificuldade que os familiares enfrentaram para realizar cuidados, 

como, troca de cânula de traqueostomia, troca de bolsa de colostomia e cuidados com a 

gastrostomia, principalmente por insegurança em realiza-los e medo de machucar a criança. 

Com relação a isso, um estudo publicado em 2005 com objetivo de explorar a experiência dos 

pais em relação aos cuidados com o filho dependente de tecnologia, destacou que a realização 

de procedimentos clínicos pelos pais, gerava certo desconforto pela parte dos mesmos, eles se 

sentiam angustiados ao realizar o procedimento pelo fato deste causar dor e desconforto nos 

filhos, contrariando, portanto, o que normalmente se espera dos pais, que é dar conforto e 

proteção (FRACOLLI e ANGELO, 2006). Corrobora com este um estudo de 2013 que traz 

em sua discussão o desafio que é para o cuidador familiar realizar o cuidado em seu ente 

querido (OKIDO, 2013). 

É possível perceber que com o decorrer do tempo e a realização repetida dos 

procedimentos, os entrevistados passaram a se sentir seguros para a realização do cuidado. 

Esse dado concorda com a pesquisa publicada em 2012, que apontou em seus resultados, que 

o cuidado realizado pelas cuidadoras de CRIANES, é por muitas vezes marcado por tentativas 

sujeitas a acerto e erro, para garantir ou não a sobrevivência da criança, relatando em suas 

experiências, dúvidas, inseguranças, medos e incertezas no cuidar (SILVEIRA e NEVES, 
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2012). Soma-se a este um estudo de 2012, que afirma que alguns cuidadores aprendem a 

cuidar da CRIANES através da prática desenvolvida no decorrer do tempo, por meio da 

experiência (SILVEIRA, 2012).  

Outro de 2011 afirma ainda que “o processo de cuidado desenvolvido pelo 

familiar/cuidador da criança com necessidades especiais de saúde pauta-se em estratégias para 

manutenção da sua sobrevivência, respaldado pelo conhecimento adquirido com a 

experiência/vivência advinda da sua prática” (SILVEIRA, 2011).  

A preocupação em preservar vida da criança ao realizar o cuidado com o dispositivo 

é outro desafio. De acordo com Silveira e Neves (2011, p. 3).  

 

(...) o cuidado desta criança é fundamental para manter sua sobrevivência. Entre as 

diferentes formas de cuidar de um filho dependente de tecnologia, preservar a 

criança de agravos e complicações maiores relacionados à doença é primordial para 

a família. 

 

 

A transferência da responsabilidade do cuidado para os familiares daquilo que é 

produto da tecnologia e distante dos seus domínios, acarreta sobrecarga emocional, social e 

financeira e que, portanto, deve ser estimulado a autonomia, acolhimento e suporte social 

destes cuidadores (RABELO e RODRIGUES, 2010). A fim de que o familiar se sinta seguro 

e confortável na realização do cuidado.  

Frente estas dúvidas torna-se visível a importância do enfermeiro orientar o 

familiar/cuidador quanto aos dispositivos tecnológicos e o cuidado com os mesmos, para 

minimizar a insegurança no momento de realização do cuidado no domicílio, além de, desta 

forma, estimular a autonomia e prestar suporte emocional aos cuidadores.  

Um estudo de 2013 traz em suas considerações a importância do profissional 

enfermeiro na orientação às mães de crianças com necessidades especiais, tendo em vista sua 

formação generalista, que considera não só o indivíduo, mas o cuidado coletivo e gerencial 

(OKIDO, 2013).  
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4.3 EXPERIÊNCIA NA TRAJETÓRIA DO CUIDADO COM O DISPOSITIVO 

TECNOLÓGICO 

 

4.3.1 Experiências dos familiares de CRIANES durante a internação hospitalar da criança 

 

Durante as entrevistas, os familiares relataram que, na realização de cuidados com o 

dispositivo tecnológico no domicílio, não apresentaram muitas dúvidas, pois as crianças 

passaram muito tempo internadas, e que durante a hospitalização, foram adquirindo 

conhecimento, segurança e experiência. 

  

 A gente fica bem seguro depois que vai para o hospital, lá é uma escola. Hoje não 

tenho mais dúvidas. (MÃE 1) 

Eu não tive muita dúvida para cuidar dela (CRIANES) porque eu via, né? Como a 

gente fica muito no hospital, eu via as outras mãezinhas realizando os cuidados, aí já 

sabia já mais ou menos. Abrir e fechar (a gastrostomia). (MÃE 2)  

Quando eu vim pra casa eu já estava craque porque eu fiquei 8 meses no hospital 

com ela. Depois que ela foi pra enfermaria eu aprendi a mexer na traqueo 

(traqueostomia), na gastro (gastrostomia), porque eu sabia que quando ela viesse pra 

casa, aqui eu tinha que saber, então eu vim já não tinha dúvida. (MÃE 3) 

  

Me sinto segura para realizar os cuidados sim porque quando eu vim com ela pra 

casa eu já estava com ela no hospital a mais de um ano. Como eu acompanhei muito 

esse processo lá na UTI... Lá a gente não fazia, mas acompanhava. Essas coisas 

assim, na parte de aspiração (da traqueostomia) eu acompanhava tanto que já 

começava a entender o porquê dela ser aspirada, aí na parte da aspiração eu já não 

tinha tanta preocupação, entendeu ? (MÃE 4)  

 

Então quando veio a notícia ( da gastrostomia) eu não fiquei tão abalada e já sabia 

mexer com tudo porque eu via as outras crianças usando, eu procurava sempre ver, 

observar, então quando ela passou a usar (gastrostomia), eu já sabia mexer na gastro, 

já sabia passar a sonda na gastro, para eu não ter que estar vindo aqui eu aprendi 

logo a passar a borracha. Mas no começo realmente é muito difícil, porque a pessoa 

vem falar pra você que a sua filha vai ter que usar isso tudo, mas hoje em dia, agora, 

nada me abala mais. (MÃE 6)  

 

É possível perceber que muitas das dúvidas foram sanadas durante a hospitalização 

da criança. Este dado confirma um estudo publicado em 2013 que afirma que o conhecimento 

e habilidade para a realização do cuidado domiciliar iniciam-se durante a hospitalização 

(OKIDO, 2013). 

A observação dos cuidados sendo realizados, com o dispositivo tecnológico, pelos 

profissionais e demais familiares de CRIANES, facilitou a aprendizagem dos entrevistados, 

que de tanto observarem acabaram adquirindo uma maior segurança para a realização do 

mesmo, diminuindo até o impacto de ter que realizar tal procedimento. Conforme mostra um 
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estudo de 2011, que afirma que “Alguns familiares/cuidadores têm o conhecimento adquirido, 

amparado na observação que fazem dos profissionais de saúde durante a internação da 

criança” (SILVEIRA 2011, p.66). 

Através dessas falas é possível perceber a importância da orientação de enfermagem, 

para os familiares. Pois a enfermagem é fundamental no processo de hospitalização, e pode 

contribuir de maneira direta para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos ao 

cuidador domiciliar. Tendo o compromisso de ampará-las no processo de transição para o 

domicilio e posterior acompanhamento (OKIDO, 2012). 

 

4.3.2 A necessidade de aprender os cuidados com os dispositivos tecnológicos para ter alta 

hospitalar 

Os familiares relataram que aprenderam a realizar os cuidados com os dispositivos 

tecnológicos para que a criança pudesse receber alta hospitalar, realizando o procedimento 

algumas vezes até que se sentissem seguras para realiza-lo no domicílio. Sendo orientados por 

um profissional de saúde do hospital pouco tempo antes de receberem alta hospitalar.  

 

O médico falou para mim que ela ia ter alta e eu tinha que aprender a mexer na 

traqueo (traqueostomia), ela só ia ter alta se eu aprendesse. Lá no hospital eu troquei 

umas quatro vezes. Até eu me sentir segura. Eu tive duvida assim, de como inserir a 

cânula mas como eu estava doida pra ir embora eu aprendi muito rápido (risos). Eu 

pedi para me ensinarem a aspirar e aprendi super rápido. (MÃE 3)  

 

Eu tinha muita dúvida mesmo para lavar (a bolsa de colostomia) porque vazava, aí 

tinha que colocar esparadrapo e gaze. Aí a menina lá me ensinou, eu só saí de alta 

(do hospital) depois que eu aprendi. (MÃE 5)  

 

 

A alta hospitalar é um momento muito importante, de acordo com um estudo de 

2012, esta é um marco na experiência familiar, pois é quando acontece a apropriação da 

família em relação aos cuidados com a criança, segundo esse mesmo estudo, o momento de 

transição da criança para o ambiente doméstico é marcado por sentimentos de solidão, 

exaustão, estresse e ansiedade (OKIDO et al, 2012).  

Foi no momento da alta que os familiares começaram a demonstrar preocupação em 

como se daria o cuidado no domicílio. Por isso, durante toda a internação a família deve ser 

preparada para o momento em que a criança deixará os cuidados do hospital e irá para o 

domicílio, visando, desta forma, diminuir a ansiedade destes familiares. Este estudo confirma 

um outro, de 2011, que diz que o preparo para a alta acontece durante a hospitalização, se 
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consolida no momento final da internação e continua no período pós-hospitalar (SILVA e 

RAMOS, 2011). 

Portanto, quanto mais cedo for iniciado o plano de alta, menor será a apreensão do 

cliente em relação a este momento. Um estudo publicado em 2007 aponta que quanto antes se 

inicia o plano de alta maior eficácia e identificação com as necessidades reais do cliente ele 

apresenta (PEREIRA, 2007), conforme um estudo de 2011 que afirma que o preparo para a 

alta é um momento privilegiado para a concretização do cuidado integral (SILVA, 2011). 

Considerando a maioria dos familiares aprendem a realizar o cuidado rapidamente, 

para que a criança receba alta o quanto antes, deve-se considerar que Pereira (2007, p.42) traz 

em seu estudo: 

 

As orientações realizadas no momento em que o cliente está saindo de alta, devido à 

ansiedade de ir para casa, pode fazer com que os mesmos ignorem as 

responsabilidades e assumam os cuidados automaticamente, sem questionamentos 

ou dúvidas, o que compromete a continuidade do tratamento. 

 

 

Corrobora com este dado um estudo de 2011 que diz que a alta da criança não significa uma 

completa recuperação da saúde, podendo o cuidado interferir diretamente na qualidade da assistência 

(SILVEIRA, 2011).  Desta forma, para que não haja um comprometimento do cuidado é necessário 

que o enfermeiro, esteja envolvido no processo de alta, promovendo continuidade da assistência do 

hospital ao domicílio. 

 

4.4 DÚVIDAS ATUAIS DE FAMILIARES DE CRIANES DEPENDENTES DE 

TECNOLOGIAS QUANTO AOS CUIDADOS DOMICILIARES 

 

4.4.1 Dúvidas relacionadas à possibilidade de intercorrências.  

 

Esta unidade temática aponta a insegurança que os cuidadores possuem para realizar 

o cuidado com a criança em uso de dispositivo tecnológico em caso de intercorrências. Nos 

casos de falta de luz, o familiar tem que realizar uma ligação para a distribuidora de energia e 

a espera até o restabelecimento é caracterizado por tensão. 

O dano ao dispositivo tecnológico e a falta de materiais causam dúvidas, tais como: 

como passar a sonda nasogástrica em caso de rompimento ou falta do botton? Além disso, a 

colocação da cânula em situações emergenciais onde a criança está muito agitada também 
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gera dúvidas: como colocar a cânula de traqueostomia quando a criança está cianótica e 

agitada?  

 
Eu fico nervosa quando falta luz, ela fica na bala de oxigênio, aí eu ligo pra lá 

avisando que eu tenho uma criança especial em casa. Ela fica na bala de oxigênio até 

reestabelecer a luz.  (MÃE 6)  

 

Agora vou te falar aonde eu tenho dúvida até hoje... é caso faltasse o botton, ter que 

passar a sonda, porque eu também fui orientada a passar a sonda mas até hoje eu 

prefiro botar o botton no lugar,  fechadinho... se não tiver como colocar na hora ou 

se acontecer de estourar, coloco o curativo. Tenho dúvida, no imprevisto de um 

acidente ... o que fazer? Outra coisa que eu fico muito nervosa é pra trocar a cânula, 

porque ela se agita muito, e fica muito roxa, um dia lá em casa eu fiquei muito 

nervosa. Saiu, ela começou a ficar roxa... e aí depois de um tempo ela parou mesmo, 

eu ambusei, ambusei muito, meu marido ficou desesperado, depois ela voltou, foi 

um milagre, ela é um milagre, agente conseguiu. Mas sempre que fala que vai 

precisar trocar a cânula eu fico aflita.  E até hoje lá em casa.. aquela bendita falta de 

luz... Aí eu não sei o que fazer. (MÃE 4)  

 

 

O acontecimento de uma intercorrência também é gerador de nervosismo e dúvida 

nos cuidadores de CRIANES, os pais ficam sem saber como proceder. Uma pesquisa refletiu 

sobre as dificuldades que os pais enfrentam com o filho no domicílio, afirmando que a 

assimilação do conhecimento pode ser prejudicada pela ansiedade, excesso de informações e 

outros fatores, gerando dúvidas em casos de intercorrências (OKIDO, 2013). Assim, como 

destacado na fala da MÃE 4, que afirma que apesar de ter sido orientada quanto a um 

procedimento, não se sente segura para realizá-lo. 

Quando ocorre um acidente os familiares demonstram desespero. Um estudo de 2013 

apontou que as intercorrências no cuidado à criança com necessidades especiais de saúde são 

consideradas pelo familiar como uma emergência, dando o mesmo significado para o grave e 

o complexo (NEVES et al, 2013). Desta forma, é importante que o enfermeiro esteja 

preparado para orientar os familiares quanto ao acontecimento de intercorrências no 

domicílio.  

 

4.4.2 Dúvidas quanto ao manuseio e funcionamento normal do dispositivo 

 

Houve ainda mães que relataram dúvidas quanto ao manuseio do dispositivo e 

quanto à normalidade do seu funcionamento. Gerando dúvidas como: é normal restar resíduo 

na sonda da gastrostomia? Como mexer com a tecnologia da oxigenoterapia? 
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Quando faço a alimentação pela gastrostomia, deixo descer a dieta toda aí pego um 

pouco de água e jogo um pouco d’água pra poder lavar a sonda, aí tampo e 

clampeio. As vezes volta um pouco assim depois, não sei se é normal, mas deve ser 

né? Volta um poquinho  mas só até o grampo aqui. (MÃE 2) 

   

A única coisa que eu me enrolo às vezes ainda é encher a maleta de oxigênio que 

vem com frilox. Mas aí eu liguei pro pessoal eles vieram e me ensinaram, agora eu 

consigo. (MÃE 6)  

 

 

Desta forma, fica evidente que, tornar os pais aptos para desenvolverem os cuidados 

não depende unicamente de informações teóricas e práticas fornecidas no momento da alta, 

visto que os medos e as dúvidas irão aflorar no dia a dia, no domicílio. Um estudo de 2010, 

onde é ressalta o desafio de realizar o cuidado às crianças com necessidades especiais de 

saúde no contexto domiciliar, cujos saberes e práticas não pertencem ao seu dia e dia e sim a 

um contexto hospitalar. (REZENDE e CABRAL, 2010). 

Em um estudo publicado em 2013 a autora relata a dificuldade das mães cuidadoras 

de CRIANES em realizar o cuidado, inerente a necessidade especial, no cotidiano, devido à 

necessidade de incorporar práticas exclusivas do modelo profissional (OKIDO, 2013). Assim, 

fica evidente, a necessidade de um acompanhamento de enfermagem aos familiares de 

CRIANES, no domicílio. Para que as dúvidas que surgem no cotidiano possam ser sanadas, a 

fim de garantir a qualidade do cuidado.  
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 5.  CONCLUSÃO  

 

Através desta pesquisa, podem-se conhecer as dúvidas que os familiares de crianças 

com necessidades especiais de saúde com demanda de cuidado tecnológico no domicílio 

apresentaram.  

As dúvidas se distribuíram de forma temporal, sendo divididas entre o momento em 

que receberam a informação da necessidade do uso de um dispositivo tecnológico para a 

manutenção da vida da criança, o acompanhamento da criança em uso de dispositivo 

tecnológico no hospital e o uso do dispositivo tecnológico no domicílio.  

Assim que receberam a informação de que a criança apresentava a necessidade de 

uso de um dispositivo tecnológico os familiares apresentaram dúvidas relacionadas à 

patologia e quadro clínico da criança, e não quanto ao cuidado com o dispositivo, demonstra-

se, portanto, a necessidade de um olhar atento do profissional para a real necessidade de 

orientação do familiar.  

Muitas das dúvidas que surgiram nos familiares foram sanadas durante a 

hospitalização e no momento da alta. Evidenciou-se, desta forma, a importância do papel do 

enfermeiro para o desenvolvimento de habilidades e competências do cuidador familiar; e a 

necessidade da orientação deste cuidador, para a alta da criança, acontecer durante toda a 

hospitalização e não somente no momento da alta, pois as informações podem não ser 

aproveitadas da maneira correta, pelo familiar, devido fatores como estresse e ansiedade.  

Algumas dúvidas surgiram no domicílio estando relacionadas à possibilidade de 

intercorrências, manuseio e funcionamento normal do dispositivo. Salientando a necessidade 

de um acompanhamento de enfermagem para sanar as dúvidas que só irão aflorar no dia a dia.  

Desta forma, comprovamos que os familiares de crianças com demanda de cuidado 

tecnológico precisam estar em constante aprendizado, pois sempre surgirão dúvidas no 

decorrer do tratamento, conforme forem realizando os cuidados com os dispositivos.  

Portanto, os enfermeiros e equipe de saúde devem estar atentos a este processo e 

valorizar a educação em saúde. É necessário se atualizar e buscar melhores soluções para o 

cuidado diário, a fim de orientar o familiar, da melhor forma possível, durante a 

hospitalização, alta hospitalar e cuidado domiciliar. 

Entendemos ser de extrema importância que, os familiares que irão realizar os 

cuidados com o dispositivo tecnológico da criança, no domicílio, possuam pleno 

conhecimento de como realizar o cuidado e se sintam seguros para fazê-lo.  
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Desta forma, concluímos que este estudo é uma ferramenta importante para auxiliar 

os profissionais de enfermagem no preparo dos familiares de crianças com necessidades 

especiais de saúde com demanda de cuidado tecnológico, pois através da identificação das 

dúvidas, pode-se obter um melhor direcionamento na orientação ao cliente. 

Mediante isto, torna-se necessário ainda, a realização de novos estudos para o 

desenvolvimento de estratégias a fim de sanar as dúvidas apresentadas pelos familiares de 

crianças com necessidades especiais com demanda de cuidado tecnológico.   
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8 APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS DO 

PRONTUÁRIO  

 

Eu, Liliane faria da Silva, tenho conhecimento e cumprirei os requisitos da resolução 466/12 

do CNS e suas resoluções complementares. Como pesquisador responsável pela pesquisa 

“Dúvidas de familiares de crianças com necessidades especiais de saúde em uso de 

tecnologia”, comprometo-me a manter a privacidade e confidencialidade dos dados utilizados 

dos prontuários dos pacientes, dos quais não foi possível obter o consentimento informado 

previamente, preservando integralmente o anonimato dos pacientes e da equipe de saúde 

envolvida no atendimento prestado. Os dados colhidos dos prontuários serão somente os 

referentes às variáveis em estudo previstas no projeto de pesquisa e somente poderão ser 

utilizados para o projeto ao qual se vinculam.  

 

 

Niterói, 19 de março de 2013.  

 

 

Assinatura:  

 

 

Nome: Liliane Faria da Silva  
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APÊNDICE 2 – FICHA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

1 – Identificação da criança 

Nome Completo:  

Prontuário: 

Diagnóstico:  

Data do diagnóstico: 

Tratamento realizado até o momento: 

Tratamento que esta sendo realizado no momento: 

Data de nascimento:                       Idade: 

Sexo: ( ) F (  )M  

Mora com quem? 

Quem cuida da criança em casa: 

Dispositivo utilizado pela criança no tratamento 

( ) CVC – SI ( ) CVC – TI ( ) PICC ( ) TQT ( ) GTT ( ) DVP ( ) Prótese ( ) Outros 

 

2 – Dados sobre o acompanhante 

Nome: 

Idade:_________ 

Sexo: ( ) F ( ) M 

Grau de parentesco ou afinidade:  

Grau de Instrução: 

Analfabeta ( ) Primário ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Ensino fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Ensino médio (x) completo ( ) incompleto ( ) 

Nível superior ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Trabalha fora ( ) sim ( ) não Em quê? ____________________ 

Quanto tempo fica fora de casa? ______________________________ 

Condições de moradia: 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do acompanhante: 

Idade: 

Escolaridade: 

Grau de parentesco: 

Data de nascimento da criança: 

Motivo da internação: 

Necessidades especiais de saúde da criança: 

Dispositivos tecnológicos: 

 

PERGUNTAS: 

 

 

- Fale sobre os cuidados que você precisa realizar com a criança no domicílio. 

- Você se sente segura para realizar os cuidados?  

-Você tem alguma dúvida sobre o cuidado que você realiza? Qual? 

- Você tem dúvida quanto aos cuidados com o dispositivo (gastrostomia, traqueostomia, 

cateter venoso, colostomia...) que a criança usa? 
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APENDICE 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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9 ANEXOS  

 

 

 

 


