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RESUMO 

Com o avanço das tecnologias foi possível fazer com que a sobrevida das crianças 

aumente. Surge recentemente um grupo de crianças denominadas de crianças com 

necessidades especiais de saúde, as CRIANES. São crianças que demandam 

cuidados de quatro tipos: de desenvolvimento, medicamentoso, cuidados habituais 

modificados e tecnológico. Crianças que necessitam de cuidados especiais a serem 

realizados no domicílio por seus familiares, esses requerem algum conhecimento 

técnico para serem realizados. Percebeu-se então a necessidade de se orientar os 

familiares que se cuidarão dessas crianças no domicilio. Portanto o objeto de estudo 

dessa pesquisa é a educação em saúde junto a familiares acompanhantes para a 

alta hospitalar de crianças com necessidades especiais de saúde em uso contínuo 

de medicamento. As questões que nortearam o estudo foram: quais são as dúvidas 

dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso 

contínuo de medicamentos? A realização da roda de conversa como estratégia de 

educação em saúde durante a hospitalização auxilia os familiares de CRIANES 

quanto ao uso contínuo de medicamentos? Este estudo tem como objetivos 

identificar as dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados domiciliares 

relacionados ao uso contínuo de medicamentos, realizar roda de conversa como 

estratégia de educação junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de 

CRIANES em uso contínuo de medicamentos e avaliar o resultado da estratégia de 

educação junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso 

contínuo de medicamentos. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 

abordagem qualitativa que teve como cenário a emergência e enfermaria pediátrica 

de um Hospital Universitário situado no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi 

aprovada pelo comitê de Ética e Pesquisa do Hospital (nº 330.164). Os sujeitos da 

pesquisa foram 13 familiares acompanhantes de crianças com necessidades 

especiais de saúde com demanda de uso contínuo de medicamento no domicílio 

que estavam internadas. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada e rodas de conversa. A partir da análise dos dados surgiram as 

seguintes temáticas: dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados 

domiciliares relacionados ao uso contínuo de medicamento e resultado da estratégia 

de educação junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em 

uso contínuo de medicamentos. Conclui-se que os familiares que cuidam de 

crianças com demandas de cuidado medicamentoso no domicílio precisam estar em 

constante aprendizado, pois sempre surgirão dúvidas conforme os tratamentos e 

condutas terapêuticas forem mudando. Foi possível sanar as dúvidas que os 

familiares apresentaram durante a pesquisa, porém não podemos afirmar que tudo o 

que foi dito e feito será seguido corretamente no domicílio, nem que eles não 

apresentarão mais dúvidas. 

 

1. Enfermagem pediátrica. 2. Família. 3. Criança. 4. Educação em saúde. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

With the technology advance it was possible to increase the children survival. 

Recently arises a group of children referred to children with special health care 

needs, the CSHCN. These are children who require four types of care: 

developmental, medical, special usual care and technological. Children who require 

special care to be performed at home by their families, however these require some 

technical knowledge to be realized. Then realized the need to guide the family 

members who will be in charge of taking care of these children at home. Therefore 

the object of this research study is the health education along with accompanying 

family members to hospital discharge of children with special health care that needs 

continuous medication use. The questions that guided the study were: what are the 

questions of family members of CSHCN regarding home care related to continuous 

medication? The realization of the conversation groups as a health education 

strategy during hospitalization assists family members about the continued use of 

medication? This study aims to identify the concerns of relatives of CSHCN regarding 

home care related to continuous medication, make conversation groups as education 

strategy with the family to prepare the discharge of CSHCN on continuous 

medication and evaluate the result of the education strategy with the family to 

prepare the discharge of CSHCN on continuous medication. This is a descriptive, 

exploratory study with a qualitative approach that had as it background the 

emergency and pediatric ward of a University Hospital located in the state of Rio de 

Janeiro . The study was approved by the Hospital’s Ethics Committee and Research 

(No. 330.164). The study subjects were 13 family caregivers of children with special 

health care needs with demand of continuous use of medication in the household 

who were hospitalized. For the data gathering the semi-structured interview and 

conversation groups were used. From the data analysis the following themes 

emerged: Questions from relatives of CSHCN regarding home care related to the 

continuous use of medication and result of the education strategy with the family to 

prepare the discharge of CSHCN on continuous medication use. It was concluded 

that relatives who care for children with medical demands of home care need to be 

constantly learning, because there will always be doubts as treatments and 

therapeutic approaches are changing. It was possible to solve any doubts that the 

family presented during the research, but we can not say that everything that was 

said and done will be followed properly at home, even if they will not have more 

questions. 

 

1. Pediatric nursing. 2. Family. 3. Child. 4. Health education. 
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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. Além da motivação 

pessoal, destaco que a “área da Saúde da Criança é considerada, dentre outras, 

uma área estratégica em âmbito nacional e está expressa no “Pacto pela Vida”, que 

constitui uma das dimensões do “Pacto pela Saúde”, lançado em 2006, com a 

finalidade de consolidar a implementação do SUS” (FUJIMORI e OHARA, 2009, p. 

28). 

A escolha por desenvolver o trabalho de conclusão de curso com crianças 

foi fortalecida durante o desenvolvimento da disciplina de Enfermagem na Saúde da 

Criança e Adolescente II, na qual a partir do ensino teórico-prático vivenciado no 

setor de internação pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), foi 

despertado em mim o desejo de pesquisar sobre o universo da hospitalização 

infantil, e mais especificamente o preparo dos familiares acompanhantes para a alta 

hospitalar da criança e adolescente. 

Observei que parte das crianças e adolescentes hospitalizados no setor, 

onde desenvolvi minhas atividades durante a parte prática da referida disciplina, 

apresentavam necessidades especiais de saúde, que demandavam cuidados a 

serem realizados no domicilio por seus familiares, após a alta hospitalar. Esses 

cuidados, muitas vezes, exigem algum conhecimento técnico para serem realizados, 

e não fazem parte do cotidiano de vida dos familiares que não têm contato anterior 

com crianças portadoras de necessidades especiais. 

Estudos definem crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) 

como crianças que apresentam condições especiais de saúde com demandas de 

cuidados contínuos, sejam eles temporários ou permanentes (NEVES e CABRAL, 

2008).
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As necessidades dessas crianças giram em torno de demandas de cuidados 

classificados por Góes e Cabral (2010) em quatro grupos: de desenvolvimento, 

tecnológico (dependente de tecnologia), medicamentosos e cuidado habituais 

modificados. 

Os cuidados de desenvolvimento são aqueles relacionados ao atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e neuromuscular; já os medicamentosos 

envolvem uso contínuo de medicamentos administrados no domicilio, como 

anticonvulsivantes, antirretrovirais, insulina, anti-hipertensivos, entre outros; o 

tecnológico está relacionado ao uso de tecnologias que viabilizam a vida, como 

sondas, cateteres implantados, traqueostomias, gastrostomias; e os habituais 

modificados são cuidados especiais direcionados às atividades de vida diária, como 

posicionamento para alimentação com objetivo de prevenir refluxo, higiene em locais 

adaptados como os utilizados para crianças com déficit de movimento e distúrbio 

muscular, entre outros (NEVES e CABRAL, 2008). 

Percebe-se assim, que quando as crianças recebem alta hospitalar, seus 

familiares deparam-se com a necessidade de realizarem cuidados de diferentes 

naturezas, que são necessários para a sobrevida dessa criança fora do ambiente 

hospitalar. Dentre esses cuidados destacaremos no estudo o medicamentoso, pois 

por se tratar de crianças, muitas vezes as doses prescritas em volumes reduzidos e 

os familiares podem apresentar dúvidas quanto ao seu preparo e administração, 

comprometendo assim o tratamento da criança. 

O processo de alta hospitalar da criança envolve a atuação do profissional 

para a continuidade e integralidade do cuidado. Atualmente, preconiza-se a alta 

precoce, constatando-se que a redução do tempo de internação diminui os efeitos 

negativos da separação da criança e sua família. Pinto et al. (2010) sinalizam que 

cada vez mais cedo, os pacientes vêm sendo liberados do hospital, antes de 

completar o tratamento da doença e a recuperação da saúde. E ainda acrescenta 

que a finalização da recuperação da criança em casa, torna a família responsável 

por continuar os cuidados fora do hospital até a completa recuperação da saúde, 

visto que no período de internação é realizada apenas uma parte do cuidado ao 

doente.  

Neste sentido, é preciso que durante a hospitalização haja a realização de 

atividades voltadas para educação em saúde, orientação e preparo dos familiares 

acompanhantes que se encarregarão de cuidar das crianças no domicilio. 
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Entretanto, antes da sua implementação, é preciso ouvir os acompanhantes, 

conhecer suas necessidades e dúvidas, para assim pensar em estratégias que 

visam o melhor para a família e a criança.  

 Segundo Vila e Vila (2003) educação em saúde é um processo que envolve 

troca de informações e resulta na compreensão dos problemas de saúde. Tem por 

objetivo envolver a comunidade nesse processo. 

 “A educação em saúde consiste no campo de teorias e práticas que se ocupa 

das relações entre o conhecimento e os processos de saúde e doença dos 

indivíduos e da coletividade” (GAZZINELLI et al., 2013, p. 554). Com isso é possível 

que conhecimentos sejam produzidos e partilhados, resultando em transformação na 

compreensão do processo de saúde-doença.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Esse estudo pode ser importante ferramenta para auxiliar os profissionais de 

saúde na busca de estratégias voltadas ao preparo de familiares de crianças com 

necessidades especiais de saúde com demanda de cuidado medicamentoso, ou 

seja, que farão uso contínuo de medicamento que irão ter alta hospitalar. 

As crianças com necessidades especiais de saúde são denominadas, pelo 

Maternal and Health Children Bureau, como Children With Special Health Care 

Needs (CSHCN) (McPHERSON et al, 1998), sendo descritas como aquelas que têm 

ou estão em risco aumentado de possuírem uma condição crônica quer seja física, 

de desenvolvimento, comportamental ou emocional, e que também precisam de 

serviços de saúde relacionados a um tipo ou quantidade além do que é exigido pelas 

crianças em geral. Gavazza et al (2008) afirmam que estudos realizados acerca 

dessa população específica, evidenciam uma falta de acompanhamento adequado 

de tais crianças após a alta hospitalar, sugerindo estrutura insuficiente da rede de 

assistência em suporte de reabilitação. 

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

nas bases de dados LILACS (Literatura Latino- Americana em Ciências da Saúde), 

BDENF (Base de dados de enfermagem) e na biblioteca virtual SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), com as seguintes palavras chaves: criança or CRIANES, 

enfermagem or enfermagem pediátrica, alta hospitalar or alta do paciente, usando o 

operador boleano “AND” entre as combinações. Os critérios de inclusão foram 
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resumo e texto na íntegra disponíveis na base, nos idiomas 

inglês/português/espanhol e com recorte atemporal. Foram usados como critério de 

exclusão publicações que não abordavam CRIANES. As publicações duplicadas 

permaneceram na base de dados com maior quantitativo. Destacamos que 

inicialmente foi feita a pesquisa utilizando apenas duas combinações de palavras 

chaves, criança or CRIANES “AND” alta hospitalar or alta do paciente, entretanto 

aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão chegamos aos mesmos artigos que 

utilizando três palavras chaves. 

Essa pesquisa resultou em um total de 31 artigos, sendo 15 na LILACS, 13 

na BDENF e 3 na SCIELO. Dos 31 artigos encontrados, destacamos que somente 3 

foram selecionados, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. 

Após analisar os artigos selecionados percebeu-se que todos os três 

estudos foram realizados no Município do Rio de Janeiro, onde há um quantitativo 

maior de produções científicas e uma maior visibilidade na literatura proveniente 

desse estado. 

O estudo realizado por Cabral et al (2004) em unidades de terapia intensiva 

pediátrica, de instituições públicas do Rio de Janeiro, mostrou a importância de se 

romper com o modelo vertical de ensinar e aprender, e de sanar as dúvidas que o 

cuidador tem antes dessa criança receber alta, visto que isso diminuiria as chances 

dessa criança ser reinternada.  

Barreto et al (2008), realizaram também um estudo no Rio de Janeiro, porém 

em um ambiente diferente, uma enfermaria pediátrica. O artigo enfatizou que o 

planejamento de alta deve ser realizado interdisciplinarmente com o objetivo de 

nortear o processo da alta complexa, devendo atender as necessidades e 

particularidades de cada caso.  

A terceira publicação selecionada, realizada no Rio de Janeiro, teve por 

objetivo estudar o perfil das crianças com necessidades especiais de saúde e 

analisar suas demandas de cuidado após a alta. Foi destacado nesse estudo, a falta 

de amparo pelos serviços de saúde e pela própria sociedade, além da total falta de 

acompanhamento ou suporte para as famílias dessas crianças após a alta (GÓES e 

CABRAL, 2010). 

Após análise dos referidos estudos, vislumbrou-se a lacuna de 

conhecimento referente à identificação das dúvidas dos familiares quanto os 

cuidados domiciliares de CRIANES relacionados ao uso contínuo de medicamento, 
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assim como sobre a utilização e avaliação de estratégias de educação em saúde 

junto aos familiares/acompanhantes dessas crianças. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

Educação em saúde para alta hospitalar junto a familiares acompanhantes 

de crianças com necessidades especiais de saúde em uso contínuo de 

medicamento. 

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS  

  

Quais são as dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados 

domiciliares relacionados ao uso contínuo de medicamentos?  

A realização da roda de conversa como estratégia de educação em saúde 

durante a hospitalização auxilia os familiares de CRIANES quanto ao uso contínuo 

de medicamentos? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Identificar as dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados 

domiciliares relacionados ao uso contínuo de medicamentos; 

Realizar roda de conversa como estratégia de educação junto a familiares 

para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de medicamentos; 

Avaliar o resultado da estratégia de educação junto a familiares para o 

preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de medicamentos; 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A Enfermagem tem o compromisso de incluir as famílias nos cuidados de 

saúde, considerando a “evidência teórica, prática e investigacional do significado 

que a família dá para o bem-estar e a saúde de seus membros, bem como a 

influência sobre a doença” (LEITE e CUNHA, 2007, p.93). Neste sentido, entende-se 

que a Enfermagem desempenha um papel importante no cuidado das crianças com 

necessidades especiais de saúde e de suas famílias, tornando-se então necessário 
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compreender a família, como sujeito principal da ação de cuidar, em especial, da 

saúde da criança. O cuidado deve envolver uma abordagem que reconheça a família 

em uma relação de parceria com os profissionais. 

WONG (2011) enfatiza que o diagnóstico inicial e a alta são momentos 

críticos para os pais. Levando em consideração essa afirmação se faz importante o 

estudo, pois um preparo para alta, quando bem planejado e elaborado, pode reduzir 

as chances de reinternações dessas crianças por motivos simples, além de reduzir 

as dúvidas dos familiares em relação aos cuidados que deverão ser feitos em casa. 

É importante lembrar que o preparo para alta deve ser planejado e se possível feito 

interdisciplinarmente. 

É esperado que esse estudo possa ajudar os familiares acompanhantes de 

crianças com necessidades especiais de saúde, viver fora do hospital levando uma 

vida o mais normal possível. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 CRIANÇAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS DE SAÚDE (CRIANES)  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 2º estabelece que é 

considerada criança, segundo a lei, o indivíduo até doze anos de idade incompletos; 

e adolescente dos doze aos dezoito anos de idade. É importante destacar também o 

seu art. 7º que diz que toda criança e todo adolescente “têm 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” (ECA, p. 9 e 10, Brasil, 2001). 

Neves e Cabral (2009) apontaram em seu estudo que o perfil epidemiológico 

da infância brasileira mudou, antes as doenças imunopreveníveis eram a causa da 

morbimortalidade das crianças e que agora as afecções perinatais desenham uma 

nova tendência para esse quadro. Isso se configurou por muitas melhorias inclusive 

“a incorporação de novas tecnologias na recuperação das doenças infantis por 

causas congênitas e adquiridas”. O que nos permite a realização desse estudo, visto 

que hoje a incorporação dessas novas tecnologias ajuda na sobrevida de crianças 

com alguma necessidade especial. 

Segundo Cunha e Cabral (2001, p.72):  

A tecnologia disponível nas unidades de terapia intensiva, principalmente 
nas décadas de 80 e 90, contribuiu para o aumento do número de crianças 
que sobrevivem a doenças catastróficas, como a distrofia muscular, ou a 
lesões traumáticas, porém passando a exigir cuidados de saúde 
permanentes para a sua sobrevivência. 

 
Com isso é possível que as crianças que necessitam dessas tecnologias 

possam ter uma sobrevida maior. Lembrando que o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente determina em seu art. 11 § 1º que “A criança e o adolescente 

portadores de deficiência receberão atendimento especializado” e no § 2º que é de 

incumbência do poder público fornecer gratuitamente aos que necessitarem 

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 

reabilitação. Para entender melhor as necessidades dessas crianças, precisamos 

entender quem são as crianças denominadas de CRIANES. Segundo Barreto et al  

(2008, p. 439)  

Em 1987, o conceito de criança dependente de tecnologia (CDT) foi criado 
pelo Escritório de Avaliação Tecnológica (Office of Technology Assessment 
– OTA). A intenção foi a de definir a criança que necessita do uso rotineiro 
de dispositivos médicos para compensar a perda de uma função vital, com o 
propósito de manter a vida e prevenir disfunções associadas aos cuidados 
diários. A OTA classifica essa população em quatro grupos distintos de 
acordo com suas características clínicas, grau de dependência e 
necessidades. Devido à especificidade e diversidade de cada grupo, 
delimitou-se para o presente estudo o grupo III da referida classificação, o 
qual distingue as crianças com dependência de aparelhos e dispositivos 
biotecnológicos para atender as necessidades nutricionais e respiratórias, 
com foco especial nas ostomias  

Neves e Cabral (2008, p. 183) que definem CRIANES como sendo “crianças 

com necessidades especiais de saúde que apresentam condições especiais de 

saúde com demandas de cuidados contínuos, sejam eles de natureza temporária ou 

permanente”. E complementam dizendo que se tratam de uma clientela inédita, que 

representa uma nova realidade e um desafio para os profissionais de saúde em 

especial para os profissionais de enfermagem. Elas podem apresentar demandas de 

cuidados de desenvolvimento, medicamentoso, tecnológico e de habituais 

modificados, podendo esta criança ter várias demandas conjuntas. 

Silveira e Neves (2012, p.75) concordam com BARRETO et al (2008) 

quando dizem que  “o avanço da tecnologia e a evolução do saber científico 

resultaram no prolongamento da vida de crianças clinicamente frágeis.  Com isso, 

houve um aumento significativo de crianças críticas que sobreviveram com 

necessidades especiais de saúde”. E ainda afirmam que:  

 

Cuidar de crianças com necessidades especiais de saúde requer 
conhecimento e preparo dos profissionais de saúde, bem como cuidado e 
atenção de seus familiares para que o processo de cuidar dessa CRIANES 
no domicílio seja adequado. Ressalta-se ainda que, tratando-se de 
CRIANES faz-se necessário considerar o saber dos familiares cuidadores, 
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considerando que esta demanda requer tratamento e cuidado contínuo, 
tanto do familiar cuidador quanto da enfermagem. 

 

A pesquisa em questão vai ao encontro com outras pesquisas, reforçando a 

importância de se continuar estudando sobre o assunto. É importante destacar 

quando Bertazzo et al (2010, p. 2) diz que:  

 

Cuidar de uma CRIANES envolve aspectos emocionais, decorrentes da 
descoberta, da reorganização familiar em torno do problema, mas, 
sobretudo, questões de educação em saúde, na medida em que os 
esclarecimentos sobre o quê, onde, como e por que serão feitos, uma vez 
que favorecem a aceitação e facilitam a tomada de decisões. A 
desinformação ou a falta de compreensão em relação à doença do filho e a 
incerteza da cura apontam para o valor da educação em saúde e da 
aproximação cultural entre profissionais e pacientes para permear a 
comunicação. Isso posto, acredita-se ser importante uma reflexão sobre o 
modo como as informações são recebidas e interpretadas pela família da 
CRIANES, tendo em vista que, muitas patologias demandam cuidados 
contínuos, envolvem nomenclaturas complexas, de difícil compreensão, 
procedimentos invasivos que levam a risco de morte e a comunicação 
estabelecida entre profissionais e familiares, podendo gerar angústia e 
ansiedade. 

 

O Ministério da Saúde ao criar a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil (2004) enfatiza que as 

crianças com necessidades especiais devem receber atenção integral e 

multiprofissional. Deve-se lembrar que a abordagem tem como referência a 

promoção da sua inclusão e participação social, para o quê é necessária a atuação 

integrada da equipe de saúde com a família, a comunidade e os equipamentos 

sociais disponíveis. 

 

 

2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE  
 

Rezende (1989) nos mostra que a educação é um processo histórico, da 

mesma maneira a reflexão sobre educação em saúde acompanha essa referência 

histórica. 

  

A educação para a saúde é, sem dúvida, o processo mais eficiente das 
ações profiláticas, um instrumento básico para a veiculação de informações 
e experiências sobre saúde. Educar para a saúde é atividade das mais 
relevantes para um país em desenvolvimento. 
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Segundo o Lima1 (1998 apud Ministério da Saúde, 2008),  

 

Correntes de pensamento pautadas em teorias educacionais participativas, 
de cunho construtivista e orientação libertadora, afirmam que ação 
educativa deve resultar na ampliação da consciência, na aquisição de 
habilidades, na emersão de novos e diversificados interesses, na mudança 
de comportamento, tendo como funções essenciais a formação de cidadãos 
capazes de participar criticamente da vida pública, conscientes de seus 
direitos e deveres, assim como, capacitar a população para a participação 

efetiva na vida social . 
 
 

Para Freire (2001), a aprendizagem significativa é aquela que interroga e 

problematiza os homens e suas relações com o mundo, numa relação dialógica de 

ensinar e aprender, e se contrapõe à educação bancária de depositar, transferir ou 

transmitir conhecimentos e valores.  

A educação problematizadora realiza-se como prática de liberdade quando 

rompe com a verticalidade da prática bancária e propõe, por meio do diálogo, uma 

relação transversal e dialógica entre os sujeitos. A educação problematizadora tem o 

caráter essencialmente reflexivo e implica constante interrogação crítica da realidade 

(FREIRE, 2001). 

“Na Enfermagem a educação em saúde é um instrumento fundamental para 

uma assistência de boa qualidade, pois o enfermeiro além de ser um cuidador é um 

educador, tanto para o paciente quanto para a família, realizando orientações.” 

(REVELES e TAKAHASHI, 2007, p. 246).  

A Enfermagem é uma área ampla do conhecimento que abrange atividades 

como o cuidado, o gerenciamento, o educar, entre outras.  Caldas2 (2001, apud 

Souza et al. 2007), mostra que “nos diferentes cenários onde exerce a sua prática 

profissional - hospitais, unidades de saúde, ambulatórios, escolas, creches, 

empresas e domicílios -, o horizonte da enfermagem não se restringe somente a 

sujeitos em situação de doença.” E complementa dizendo que dentre as diversas 

formas de atuação do enfermeiro na sociedade moderna, a prática educativa vem 

despontando como principal estratégia à promoção da saúde. 

                                                           
1
 LIMA VLGP. Educação. In: Promoção da Saúde e Educação em Saúde: interfaces, intersecções e 

especificidades. XVI Conferência Mundial de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde. 

UILPES. San Jose, Porto Rico, 21 a 26/06/1998. 

2
 Caldas CP. Cuidando do idoso que vivencia uma síndrome demencial: a família como cliente da 

enfermagem. Rev Texto e Contexto Enfermagem, v. 10, n. 2, p. 68-93, mai. 2001. 
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 A ação educativa ou educação em saúde é um processo dinâmico onde é 

preciso envolver tanto os profissionais da área quanto os pacientes e familiares, e 

que tem como objetivo a capacitação dos indivíduos e/ou grupos em busca da 

melhoria das condições de saúde da população que possibilita o aprofundamento 

das discussões e faz com que os participantes enfrentem melhor suas limitações 

Pode-se ainda ressaltar que nesse processo de educação em saúde a população 

tem a opção de aceitar ou não as informações, e podem ou não adotar novos 

comportamentos frente aos processos de saúde. É importante enfatizar que a 

realização da educação em saúde envolve um processo que deve estimular o 

diálogo, a indagação, a reflexão, o questionamento e a ação partilhada (MARTINS et 

al, 2007). 

 O estudo em questão esbarra nas afirmações de MARTINS et al (2007) que 

diz ser fundamental que o enfermeiro desenvolva estratégias de educação em 

saúde, pois é preciso que ele tenha o entendimento integral a respeito de saúde e 

de qualidade de vida. Sendo possível assim expandir o conhecimento científico para 

cooperar na construção de um pensamento mais crítico.  

 Como estratégia de educação em saúde para o estudo com os familiares das 

CRIANES optamos pela roda de conversa, onde as dúvidas e questionamentos dos 

acompanhantes/familiares serão ouvidas e esclarecidas. Brum (2009, p. 40) pautada 

em Paulo Freire confirma dizendo que “A Pedagogia da Roda se embasa nos 

pressupostos da educação de Paulo Freire, como uma educação libertadora, na qual 

todos ensinam e todos aprendem, como nos Círculos de Cultura que se 

caracterizam por um trabalho feito sem um número exato de pessoas e sem um 

tema definido”.  

 Pensando no preparo da família de CRIANES em uso contínuo de 

medicamento para alta hospitalar, as rodas de conversa objetivam esclarecer as 

dúvidas dos acompanhantes em relação ao medicamento que a criança deverá usar 

em casa.  

 A proposta de educação em roda de conversa permite que os sujeitos 

participantes percebam suas necessidades baseadas em sua realidade, assim eles 

serão capazes de desenvolver estratégias para as possíveis resoluções de seus 

problemas de forma consciente. 
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2.3 ALTA HOSPITALAR  
 

A hospitalização infantil tem sido tema de discussão da enfermagem. Nos 

últimos anos, tem havido preocupação com a dimensão cuidadora da enfermagem, 

à criança e à família, exercida durante a permanência da criança no hospital e/ou em 

unidades de Saúde na Atenção Básica. Entretanto, a atuação desses profissionais 

no processo de alta hospitalar da criança necessita ser aprofundada (SILVA e 

RAMOS, 2011).  

O diagnóstico inicial e a alta são momentos críticos tanto para criança como 

para a família. O processo de hospitalização de uma criança é um momento 

delicado e requer cuidados especiais e atenção. Silva e Ramos (2011, p.310) 

acrescentam ainda que a hospitalização é um processo traumático para a criança.  

 

Nela ocorre a interrupção da vivência com familiares e os procedimentos 
realizados pela Enfermagem causam, algumas vezes, danos físicos, 
emocionais e cognitivos aos envolvidos nesse processo. A criança 
hospitalizada e em processo de alta hospitalar é um ser fragilizado e 
necessita de atenção integral para promoção de sua saúde. 

 

A alta hospitalar é um processo que deve ser acompanhado pela equipe de 

enfermagem e deve ser interdisciplinar, pois os cuidados devem ser contínuos. 

 

Após a alta hospitalar é necessária a continuidade da assistência, quando a 
criança necessita de suporte do nível da atenção básica a saúde para uma 
melhor recuperação. Apoiar esse processo da alta hospitalar corresponde a 
uma das dimensões da assistência do enfermeiro, seja do nível hospitalar 
ou da atenção básica/Equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF). É sua 
atribuição envolver-se na alta da criança e promover a continuidade da 
assistência do hospital ao domicílio, uma assistência integrada e 
comprometida. No entanto, esse processo para ser positivo, necessita de 
integração entre estes dois níveis de atenção (SILVA e RAMOS, 2011, p. 
310). 

 

É importante destacar que a troca de saberes entre equipe de saúde e 

família se faz necessária para a alta hospitalar, e deve começar preferencialmente 

no momento em que essa criança entra no processo de hospitalização. É preciso 

entender que as crianças que recebem alta hospitalar precisam de um 

acompanhamento para que seja assegurada a qualidade de vida dessa criança e de 

sua família, pois ocorre um processo de “transferência parcial de responsabilidades 
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da unidade de saúde para a família e a comunidade, para tanto torna-se necessário 

a existência de um elo entre a instituição de saúde e a família desde a admissão” 

(FLEMING3 et al., 1994 apud GÓES e CABRAL 2010, p. 890). 

O estudo proposto vai ao encontro com outro realizado no centro-oeste do Rio 

Grande do Sul, em que Neves e Cabral (2009, p. 528) reforçam a importância da 

educação em saúde na alta hospitalar de crianças com necessidades especiais de 

saúde.  

 

As crianças com necessidades especiais de saúde, quando no domicílio, 
demandam cuidados contínuos de natureza complexa, constituindo-se em 
desafios para os seus cuidadores familiares. Neste contexto, há a 
necessidade de se mediar práticas de cuidado, tendo por base os saberes 
fundamentais da Enfermagem. Portanto, destaca-se a educação em saúde 
como uma estratégia de intervenção importante, cujas premissas apontam 
para o conhecimento dos familiares cuidadores, alvo da ação educativa, e 
de suas demandas de aprendizagem para cuidar de uma CRIANES. 

 

 

Destacamos ainda que “na área pediátrica, os hospitais também têm optado 

pela alta precoce da criança, a redução do tempo de internação minimiza os efeitos 

danosos da separação da criança e sua família” (DARBYSHIRE 4, 2003 apud 

PINTO, RIBEIRO E PETTENGILL, 2010, p. 838). Neste sentido, quanto antes for 

dado início ao preparo do familiar para a alta hospitalar, mais tempo os familiares 

terão para exporem suas dúvidas e expressarem suas necessidades quanto aos 

cuidados que executarão no domicilio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Fleming J, Challela M, Eland J, Hornick R, Johnson P, Martinson I, et al. Impact on the family of 

children Who are technology dependent and cared for in the home. Pediatric nurs. 1994; v. 20, n. 4, p. 
379-388.  

 

4 Darbyshire, P. Mothers’ experiences of their child’s recovery in hospital and at home: a qualitative 

investigation. J Child Health Care. 2003, v. 7, n. 4, p. 291-312. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa. 

Minayo (1994, p.21) aponta que 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, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Segundo Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São incluídas neste grupo 

as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma 

população.  

 Já as pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral do fato. É 

realizada quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil de formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999). Além de proporcionar maior 

familiaridade e aproximação com o problema tendo o objetivo de torná-lo explícito ou 

formular hipótese. (GIL, 2008) 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no setor de internação e emergência pediátrica, que 

ficam situados no 5º andar e no térreo, respectivamente, de um Hospital 

Universitário do Rio de Janeiro, vinculado a uma Universidade Federal. 
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Este hospital é destinado ao ensino, assistência e pesquisa; e oferece 

atendimento em nível ambulatorial e de média e alta complexidade, abrangendo 

áreas como puericultura, acompanhamento ambulatorial de patologias crônicas, 

consultas de enfermagem e diversas especialidades médicas, além de internações, 

cirurgias e outros serviços. 

A emergência pediátrica é composta por seis leitos destinados a internação e 

dois leitos que são utilizados para o atendimento primário de crianças que chegam 

de outras unidades ou até mesmo de crianças que chegam com seus familiares por 

conta própria na emergência. Possui um banheiro para uso das crianças ali 

internadas e seus acompanhantes. Possui um posto de enfermagem localizado na 

sala onde são atendidas as crianças que dão entrada no setor. 

A enfermaria pediátrica é composta por 12 leitos, sendo seis para lactentes e 

pré-escolares e seis para escolares. Possui um banheiro amplo, de uso das crianças 

e dos acompanhantes. Possui um posto de enfermagem localizado no centro da 

enfermaria que é dividida em duas grandes áreas e uma sala onde são realizados 

procedimentos como: punções, cateterismos, retiradas de pontos, entre outros. 

Conta também com um espaço, a brinquedoteca, que possui livros e brinquedos 

para as crianças.  

A coleta de dados foi realizada nos dois locais citados acima. A entrevista foi 

realizada individualmente, respeitando a privacidade da mãe. Foram realizadas 

cinco rodas de conversa, sendo uma realizada na enfermaria, no espaço da 

brinquedoteca e as outras quatro no setor da emergência, em uma sala. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 13 familiares acompanhantes de 

crianças com necessidades especiais de saúde com demanda de uso contínuo de 

medicamento no domicílio, que estavam internadas na enfermaria e emergência 

Pediátrica. 

Os critérios de inclusão foram: a) familiares com idade igual ou superior a 18 

anos; b) familiares que tenham participação nos cuidados domiciliares; c) familiares 

de crianças com necessidades especiais de saúde em uso contínuo de 

medicamento no domicílio.  Os critérios de exclusão serão: acompanhantes de 
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crianças que estejam necessitando da atenção do acompanhante em tempo integral, 

impossibilitando seu afastamento para participação da pesquisa. 

Para seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada uma consulta no 

prontuário (apêndice 2) das crianças para identificar dentre as internadas, aquelas 

que possuem necessidade especial de saúde com demanda de cuidado do tipo 

medicamentoso. Para essa finalidade foi utilizada uma ficha para levantamento das 

necessidades especiais (apêndice 3) de saúde das crianças, e posteriormente feito o 

convite para os familiares dessas crianças previamente identificadas como 

CRIANES, para participarem como sujeitos da pesquisa.  

Dos 13 acompanhantes, três se encontravam na enfermaria e 10 na 

emergência pediátrica. Para caracterizar essa população serão considerados os 

seguintes itens: grau de parentesco e sexo, idade, escolaridade, o tempo que fica 

em casa cuidando da crianças. 

Todos acompanhantes entrevistados eram do sexo feminino. Quanto ao grau 

de parentesco tivemos presente: oito mães (62%), duas avós (15%), duas irmãs 

(15%) e uma tia (8%). 

Quanto à idade as acompanhantes tinham entre 20 e 66 anos, sendo uma 

com 20 anos (8%), duas com 22 anos (15%), duas com 28 anos (15%), uma com 32 

anos (8%), uma com 33 anos (8%), uma com 36 anos (8%), uma com 41 anos (8%), 

duas com 43 anos (15%), uma com 48 anos (8%) e uma com 66 anos (8%). 

O nível de escolaridade foi amplo, variando desde ensino fundamental 

completo (2), ensino fundamental incompleto (2), ensino médio completo (6), ensino 

médio incompleto (1) e ensino superior incompleto (1).  

Outro dado importante a se considerar é o tempo que essa acompanhante 

fica em casa durante o dia: três ficam o dia todo fora de casa (23%), oito ficam em 

casa o dia todo (62%), duas ficam bastante tempo em casa mas não o dia todo 

(15%). 

 

3.4 COLETA DE DADOS  

 

Para a coleta de dados utilizamos uma entrevista semiestruturada e a própria 

roda de conversa. 

Na entrevista semiestruturada, estão contidas perguntas abertas e fechadas. 

Este tipo de entrevista segundo Minayo (2007) combina perguntas estruturadas (ou 
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fechadas) e abertas, onde quem é entrevistado tem a possibilidade de falar sobre o 

tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador, 

enriquecendo a análise do pesquisador. 

As perguntas fechadas estavam voltadas para identificação das 

características dos sujeitos como idade, sexo, grau de parentesco com a criança, 

assim como os dados referentes à criança tais como patologia, motivo de internação 

e os medicamentos de uso contínuo que apresenta.  

Para a pesquisa optamos pela roda de conversa como estratégia de 

educação em saúde com os familiares porque as dúvidas e questionamentos serão 

ouvidas e esclarecidas, permitindo que os participantes percebam suas 

necessidades e desenvolvam estratégias paras possíveis soluções de seus 

problemas diários.  

Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP do hospital cenário 

da pesquisa, os responsáveis pelos setores foram procurados e os objetivos da 

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

Posteriormente à autorização do responsável pelo setor, fui à enfermaria e à 

emergência e busquei saber quais crianças estavam internadas, após isso fui à 

busca do prontuário para saber se a criança se encaixava nos critérios de inclusão 

da pesquisa. Em seguida, depois de selecionar as crianças procurei os 

acompanhantes para explicar sobre a pesquisa, destacando seus objetivos, como 

seria realizada e o resultado esperado assim como os aspectos contidos no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 1). Posteriormente foi feito 

o convite para participarem como sujeitos da pesquisa. 

A coleta de dados ocorreu durante os dias 19 e 21 de agosto de 2013, 11, 12, 

18 e 19 de setembro de 2013 e 1 e 6 de novembro de 2013. E foi operacionalizada 

em três etapas. 

  Na primeira etapa foram feitas perguntas (apêndice 4) para identificar as 

dúvidas relacionadas ao preparo e administração dos medicamentos de uso 

contínuo no domicílio dos familiares acompanhantes. Para tanto foi realiada a 

entrevista semi-estruturada com as seguintes perguntas: Fale sobre os 

medicamentos que a criança usa quando está em casa. Quem prepara e dá o 

medicamento para a criança em casa? Conte sobre as dificuldades que você tem 

quanto dá o medicamento em casa. Vocês tem alguma outra dúvida? Assim 

atendemos ao primeiro objetivo da pesquisa: identificar as dúvidas dos familiares 
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quanto os cuidados domiciliares de CRIANES relacionados ao uso contínuo de 

medicamentos.  

Na segunda etapa após o levantamento das respostas, para identificar as 

dúvidas, atendemos ao segundo objetivo que é realizar uma estratégia de educação 

junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES. A estratégia 

proposta pela pesquisa é que fosse feita uma roda de conversa onde através de 

materiais ilustrativos seriam sanadas as dúvidas dos acompanhantes que foram 

identificadas nas entrevistas. 

A escolha da roda de conversa foi baseada julgando ser de extrema 

importância a troca de experiências no nosso estudo. Trata-se de um espaço 

democrático onde o falar e o escutar são os principais pilares de participação. 

Segundo Brum (2009, p. 40) pautada em Paulo Freire a roda de conversa deve ser 

um espaço de partilha e confronto de ideias, onde a liberdade da fala e da 

expressão proporcionam ao grupo e a cada indivíduo em particular, o crescimento 

na compreensão dos seus próprios conflitos. É considerada uma técnica de 

abordagem qualitativa valorizada por conseguir trazer à tona as opiniões, 

relevâncias e valores dos sujeitos da pesquisa em relação a um determinado tema. 

A primeira roda de conversa aconteceu no dia 21 de agosto, teve duração de 

35 minutos, e foi realizada na enfermaria pediátrica em um espaço reservado e 

longe dos demais pacientes e acompanhantes. Estavam presentes a professora 

orientadora do estudo, a pesquisadora, a bolsista do projeto desse estudo e duas 

acompanhantes, sendo uma mãe e a outra tia da criança que faz uso de 

medicamento contínuo em casa.  

A segunda roda de conversa ocorreu no dia 12 de setembro, com duração de 

30 minutos, e foi realizada na emergência pediátrica em um espaço reservado e 

longe dos demais pacientes e acompanhantes. Nesta roda estavam presente a 

pesquisadora, a mãe e a irmã da criança.  

A terceira roda de conversa aconteceu dia 19 de setembro, com duração de 1 

hora e 20 minutos, também sendo realizada no mesmo espaço da roda anterior, 

estavam presentes a professora coorientadora da pesquisa, a pesquisadora, a 

bolsista e 3 acompanhantes, sendo uma mãe, uma avó e uma irmã.  

A quarta roda de conversa aconteceu no dia 01 de novembro, com duração 

de 53 minutos, também na emergência pediátrica e estiveram presentes a 
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pesquisadora, a bolsista e duas acompanhantes, ambas mães das crianças 

envolvidas na pesquisa.  

A quinta e última roda de conversa aconteceu no dia 06 de novembro, com 

duração de 42 minutos, também na emergência pediátrica, estando presente a 

pesquisadora, a bolsista, e quatro acompanhantes, sendo três mães e uma avó.  

Durante a roda de conversa (figuras 1, 2, 3) as acompanhantes puderam falar 

e se expressar, retirar suas dúvidas, demonstrar como era realizado o cuidado no 

domicílio, interagir com os outros participantes da roda e com os pesquisadores, 

além de adquirir conhecimento técnico e prático e passar suas experiências. 

 

                        
                      Figura 1: mãe demonstrando como preparava a insulina da filha 

 

  

Figura 2: avó demonstrando o preparo de medicação oral que é feita pela GTT. 
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Figura 3: mãe testando o cortador de comprimidos. 

                               

Depois de realizada a roda de conversa, terminamos dando continuidade do 

uso do instrumento de roteiro de entrevista, na qual fizemos individualmente com 

cada acompanhante as seguintes perguntas: O que você achou da estratégia de 

roda de conversa para retirar as suas dúvidas? Você ainda tem alguma dúvida 

relacionada a algum medicamento. Qual? Nesta etapa atendemos ao terceiro 

objetivo da pesquisa: avaliar o resultado da estratégia de educação junto a familiares 

para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de medicamentos. 

Para um melhor aproveitamento das falas e registro integral dos dados, as 

entrevistas foram gravadas com auxílio de gravador, após autorização e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). Destacamos que o 

anonimato dos sujeitos foi garantido durante todo o tempo, para isso cada 

acompanhante foi identificada por nome fictício. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados procedentes da transcrição das falas dos acompanhantes foram 

analisados através da análise temática. Severino (2007) descreve esse tipo de 

análise como aquela que procura ouvir o autor, aprender, sem interferir, no conteúdo 

da sua mensagem.  

 Para proceder à análise temática dos dados, Minayo (2004) propõe as 

seguintes etapas: 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 
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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, entrevistas pré-roda de conversa, 

roda de conversa e entrevistas pós-roda de conversa, o texto foi organizado e foi 

realizado uma leitura com o objetivo de conhecer o conteúdo do mesmo.   

Após a leitura exaustiva do material, as falas dos acompanhantes foram 

classificadas a partir de cores, onde falas com o mesmo sentido foram coloridas com 

a mesma cor. As cores respeitaram os objetivos da pesquisa e foram usadas as 

seguintes cores: amarelo para identificar as dúvidas dos familiares de CRIANES 

quanto aos cuidados domiciliares relacionado ao uso contínuo de medicamentos e 

verde para avaliar o resultado da estratégia de educação junto a familiares para o 

preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de medicamentos, 

informações, trocas e experiências e dúvidas retiradas. 

Depois de colorir as falas, os dados foram agregados em quadros, levando 

assim a especificidade do tema, onde surgiram as seguintes unidades temáticas: 

dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos cuidados domiciliares relacionados 

ao uso contínuo de medicamento e resultado da estratégia de educação junto a 

familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de 

medicamentos. 

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

se obtivesse melhor entendimento das falas. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

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

Conselho Nacional de Saúde, sendo submetido a uma avaliação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário do Rio de Janeiro, onde a pesquisa foi realizada. 

A aprovação tem número de parecer 330.164 com data de 05/07/2013 (Anexo 1) 

Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), do qual constou o título do projeto, 

identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os 



37 

 

 

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 nomes de personagens de histórias infantis. Destacamos que os sujeitos 

assinaram duas cópias do TCLE, uma ficará com o pesquisador e outra com o 

sujeito da pesquisa. (Apêndice 1) 

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

nesta pesquisa estará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos, 

em sua própria residência, em uma pasta de arquivo pessoal destinada para essa 

finalidade e após esse período do material será incinerado.  

 

3.7 CRITÉRIO DE 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. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 
Nesse capítulo, apresento as duas categorias temáticas que surgiram após a 

análise de dados. Estas categorias respondem satisfatoriamente aos objetivos da 

pesquisa, trazendo assim considerações e dados importantes a serem discutidos.  

Na categoria denominada “Dúvidas dos familiares de CRIANES quanto aos 

cuidados domiciliares relacionados ao uso contínuo de medicamento” serão 

apresentadas e descritas as dúvidas que os cuidadores das CRIANES apresentam 

no cuidado diário na hora de preparar e administrar os medicamentos. 

Na segunda categoria denominada “Resultado da estratégia de educação 

junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de 

medicamentos” serão apresentados e descritos o que os sujeitos da pesquisa 

acharam da roda de conversa.  

 

 

 

Dúvidas dos familiares de 

CRIANES quanto aos cuidados 

domiciliares relacionados ao uso 

contínuo de medicamento 

Dúvidas relacionadas aos efeitos dos 

medicamentos no organismo da 

criança 

Dúvidas relacionadas à dosagem dos 

medicamentos  

Dúvidas relacionadas ao manuseio e 

preparo do medicamento  

Dúvidas relacionadas ao 

armazenamento do medicamento no 

domicilio 

Dúvidas relacionadas ao horário de 

administração do medicamento 
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Resultado da estratégia de 

educação junto a familiares para o 

preparo da alta hospitalar de 

CRIANES em uso contínuo de 

medicamentos 

Antes e depois da roda de conversa 

no preparo da medicação 

A roda como estratégia de educação 

em saúde 

A incompletude da roda  

 

 

4.2 DÚVIDAS DOS FAMILIARES DE CRIANES QUANTO AOS CUIDADOS 

DOMICILIARES RELACIONADOS AO USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO 

 

4.2.1 Dúvidas relacionadas aos efeitos dos medicamentos no organismo da criança 

 

Durante as entrevistas e as rodas de conversa os familiares trouxeram à tona 

as dúvidas relativas quanto aos efeitos dos medicamentos no organismo da criança.  

Entre as dúvidas, os participantes apontaram que se sentem preocupados 

com a taquicardia provocada pelo efeito do berotec®5, um broncodilatador, 

comumente utilizado para fazer nebulização. Em decorrência da taquicardia 

provocada pelo medicamento alguns familiares deixam de administrar a dose 

prescrita pelo médico, pois temem que a criança tenha um ataque cardíaco. Essas 

dúvidas são indicativas do desconhecimento dos efeitos esperados do 

medicamento. 

Tenho dúvida em relação ao berotec®, eu fico com medo porque 
uns falam que o berotec® pode dá parada cardíaca, se der gota a mais (...) 
Quando dou o berotec® fico olhando para ver se o coraçãozinho dela vai 
ficar muito acelerado, se ficar eu vou e paro. Mas minha patroa falou: não, 
você permanece com a medicação, que depois vai voltar ao normal, você 
não pode é passar uma gota ou duas gotas a mais, pode ficar tranquila (...) 
mas eu fico com medo, por isso quando eu vou fazer nebulização, não boto 
o berotec® só o soro (...) quando ela está com uma crise forte e eu dou 
berotec®, a impressão é que realmente ela vai piorar, porque o coração 
acelera, aí fico com medo de dar um ataque cardíaco. (Tiana) 
 
Quando eu faço a nebulização nele com berotec®, eu sinto que o coração 
dele acelera muito, eu estou até para falar isso com a doutora, entendeu? 
Depois ele fica numa crise de choro e fica mais cansado, porque aumenta a 
respiração dele, depois de uma hora mais ou menos é que ele vai 
respirando normalmente. (Megara) 

Foi possível perceber, durante as rodas de conversa que todos os 

acompanhantes, mesmo que não estivessem fazendo uso do medicamento no 

                                                           
5
 Berotec® é o nome comercial. Nome genérico: Fenoterol 
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momento, possuíam dúvidas sobre ele. Isto acontece porque o berotec® é o 

medicamento de principal escolha nas exacerbações de bronquite e asma, pois 

possui ação direta nas vias aéreas, causando poucos efeitos colaterais sistêmicos. 

Seu uso é frequente e comum (ZANONI e PALHARES, 2002). 

O berotec® é um broncodilatador administrado por via inalatória através de 

inaladores pressurizados, acoplados ou não a espaçadores e nebulizadores. Ele 

apresenta alguns efeitos no coração, tais como aumento do ritmo cardíaco e da 

contratilidade, que são causados pelo seu efeito vascular (ANVISA, 2007). 

Tem seu efeito broncodilator em poucos minutos e perdura de 4 a 6 horas. 

Sua principal indicação é para imediato alívio dos sintomas agudos (CAMPOS e 

CAMARGOS, 2012).  

 O desconhecimento do efeito esperado do medicamento, segundo estudo 

publicado em 2007, faz com que os familiares abandonem o tratamento prescrito por 

falta de informações que deveria ser passada pela equipe responsável pelo cuidado 

daquela criança. O estudo concluiu que o fato de se discutir sobre os medicamentos, 

seus efeitos esperados e efeitos adversos implicará em uma melhor adesão pelos 

pais, consequentemente o tratamento será mais efetivo. (ARRAIS, BARRETO e 

COELHOR, 2007) 

Outras dúvidas levantadas pelos familiares foram os efeitos tais como, a 

agitação e a alteração no padrão de sono, provocados pelos anticonvulsivantes, 

antiepiléticos, ansiolíticos e medicamentos para tratar psicoses. 

Eles relatam que antes a medicação causava sono e agora não faz o mesmo 

efeito, fazendo com que fiquem especulando sobre o motivo para as crianças 

permanecerem acordadas. 

Às vezes ela fica acordada de um dia para o outro, vamos supor ela 
acordou hoje de manhã aí ela vai até amanhã de manhã sem dormir. 
Olhinho aberto mesmo. Pode ser efeito das medicações (topiramato, 
lamotrigina, frisium®

6
 e fenitoína)? (Pocahontas) 

 
Eu estou achando que esse risperidona ela tomava, rapidinho ela dormia, 
agora ela está demorando um pouquinho mais. Ela dormia 20h, dorme 
22:30h, eu não sei se a quantidade esta pouca, ou se esta demorando a dar 
sono nela (...) ela dorme até tarde no outro dia. Antes ela dormia 20:30h, 
mas agora não faz efeito, ela fica irritada, fica com sono (...) até ela dormir, 
ela tem ficado super agitada (...). (Mulan) 

                                                           
6
 Frisium® é o nome comercial. Nome genérico: clobazam 
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Nota-se que os familiares apresentaram dúvidas em relações as seguintes 

medicações: topiramato, lamotrigina, frisium®, fenitoína e risperidona 

O topiramato, um medicamento anticonvulsivante que é eficaz no tratamento 

de epilepsia. Apresenta como efeito colateral mais frequente o cansaço e 

sonolência. A lamotrigina é uma droga antiepiléptica indicada como adjuvante ou em 

monoterapia para o tratamento de crises convulsivas parciais e crises generalizadas, 

incluindo crises tônico-clônicas. Dentre suas reações adversas estão sonolência e a 

irritação/agressividade. O frisium® é um benzodiazepínico com ação ansiolítica e 

anticonvulsivante, e pode apresentar sedação como efeito adverso. A fenitoína, 

outro antiepiléptico, é utilizado em pacientes portadores de crises convulsivas 

generalizadas e todas as formas de crises parciais epilépticas. Suas reações 

adversas estão ligadas a alterações no sistema nervoso central, entre eles insônia e 

nervosismo transitório.  

Quando se trata de drogas antiepiléticas, um estudo publicado em 2005 

mostra que o uso crônico pode associar-se a inúmeros efeitos adversos, 

relacionados à neurotoxicidade e efeitos sistêmicos. Entre os principais efeitos 

colaterais observados com o uso da lamotrigina estão à sonolência, a irritação e a 

agressividade; e da fenitoína a sedação e as alterações neurotóxicas. (AQUINO et 

al, 2005) 

De acordo com o Manual de Interação Medicamentosa do Ambulatório de 

Neurologia (2009) apenas fenitoína e topiramato interagem entre si. Ao interagirem a 

concentração do topiramato diminui e a da fenitoína aumenta, podemos então 

concluir que a insônia e nervosismo apresentados pela criança sejam uma reação à 

interação desses medicamentos utilizados. 

O efeito esperado dos medicamentos, topiramato, lamotrigina, frisium® e 

fenitoína, não é a sonolência e sim o tratamento das crises, tanto as crises 

convulsivas quanto as epilépticas. Espera-se após a roda de conversa que os 

familiares entendam que o efeito esperado desses medicamentos não é fazer a 

criança dormir.  

Outro familiar relatou sua dúvida com relação ao uso da risperidona®, 

dizendo que antes a criança dormia após seu uso e agora demora para dormir. 

Então ela não sabe se a dose está menor que a necessidade da criança ou se está 

demorando a fazer efeito.  
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 A risperidona é um medicamento usado para tratar as chamadas psicoses. 

Isto significa que ele tem um efeito favorável sobre os transtornos relacionados ao 

pensamento e emoções. Os efeitos colaterais dos antipsicóticos são semelhantes 

em crianças e adultos, sendo o mais comum à sedação. (ROCHA et al, 2004) 

Mais uma vez percebe-se que a família não sabe sobre o efeito esperado do 

medicamento, espera-se que a risperidona controle os distúrbios apresentados o 

que não quer dizer que ela dará sono na criança. 

 O uso contínuo de medicamentos leva os familiares a terem dúvidas quanto à 

associação deles com sinais e sintomas que nem sempre estão relacionados 

diretamente ao medicamento, como: verminoses, dores, secreção e crescimento de 

pelos.  

A dúvida é sobre o topiramato, esse medicamento faz a criança ficar mais 
secretiva? Ele acumula muita secreção?  (Branca) 
 
O depakene®

7
 contém muito açúcar, isso não pode vir a fazer vermezinho 

na barriga dele, ou alguma coisa assim? (...) É porque eu acho que ele é 
bem docinho. (Branca) 
 
Os médicos sempre falam (sobre os efeitos da medicação), hoje mesmo eu 
perguntei sobre o que o uso contínuo do remédio pode causar. Ela tá 
doendo a barriga direto, aí eu perguntei se é por causa dos remédios. Eles 
(os médicos) falam que não, que não tem nada a ver. Mas eu tenho essa 
preocupação sempre. (Mulan) 
 
A fenitoína faz criar muito pelo (...) porque eu vi que os pelos estão 
evoluindo com mais rapidez. (Pocahontas) 

Familiares de crianças que fazem uso de medicamento contínuo e que 

necessitam de um cuidado mais assistido e de maior complexidade estão sempre 

alerta a quaisquer sinais e sintomas que elas possam apresentar. Qualquer 

mudança no que é normal no cotidiano delas gera uma aflição e uma preocupação 

muita vezes desnecessária e sem fundamentação. 

 Estudo de 2011 concluiu que o cuidado familiar das CRIANES é um cuidado 

de preservação. E que para atender a demanda dessas crianças a família se 

organiza e desenvolve um cuidado usando artifícios, centrado na preservação da 

saúde da criança até a busca incessante de sua recuperação. Cuidar, preservar e 

manter a vida desta criança passa a fazer parte do cotidiano familiar (SILVEIRA e 

NEVES, 2011). 

                                                           
7
 Depakene é o nome comercial. Nome genérico: ácido valpróico, valproato de sódio 
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Foi possível perceber que a cada dia que passa um novo desafio é enfrentado 

pelos cuidadores das crianças com necessidades especiais de saúde, a incerteza 

sobre o futuro, o não saber sobre os sintomas apresentados pelas crianças, 

inúmeras internações, novos diagnósticos.  

O desafio de cuidar de uma CRIANES no domicílio envolve a necessidade de 

aprender práticas que antes não faziam parte do dia-a-dia dos familiares. Além 

disso, os familiares encontram dificuldades de acesso aos serviços de saúde para 

acompanhamento e continuidade no tratamento dessas crianças. A equipe de 

saúde, principalmente a equipe de enfermagem, deve estar atenta a essas crianças, 

principalmente porque os familiares estão no papel de cuidadores no domicílio. 

Sendo assim, é necessária a educação em saúde destas famílias levando em conta 

a assistência prestada por esses cuidadores. (NEVES e SILVEIRA, 2013)  

 Existe ainda dúvida relacionada ao efeito colateral por uso prolongado do 

medicamento, se pode acarretar em alguma complicação futura.  

Eu tenho uma dúvida! Sobre efeito colateral desses medicamentos (puran 
t4, risperidona) que lidam com uma parte muito sensível, com a parte 
hormonal, então eu tenho dúvidas em relação aos efeitos colaterais o que 
isso pode acarretar em longo prazo. É mais isso mesmo. (Ariel)  

 A fala descrita acima nos revela a preocupação da família com o futuro de sua 

criança. Em 2004 um estudo realizado com mães de crianças diabéticas revelou o 

medo que elas apresentam do novo, o medo de não saber conviver com a doença 

do filho, medo do futuro do filho, medo de situações que possam aparecer a curto e 

longo prazo, temor em se deparar com situações inesperadas, além de conviverem 

com pensamentos de possíveis complicações da doença. (RODRIGUES e DUPAS, 

2004) 

Sabemos que crianças com necessidades especiais de saúde precisam de 

um cuidado contínuo e constante. Os tratamentos são longos, envolvendo algum 

grau de complexidade e exigem cuidados diários, tanto em relação ao estado físico 

da criança quanto em relação à terapêutica utilizada. Levando isso em 

consideração, é preciso compreender a importância da inserção da família no 

processo de cuidar da criança sendo relevante esse familiar conhecer a doença em 

si, o que ela causa e suas complicações. Sendo assim esses familiares serão 

capazes de realizar um cuidado domiciliar de qualidade. (ARAÚJO et al, 2009) 
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 Em alguns casos, quando os familiares sentem dúvidas quanto à eficácia dos 

efeitos dos medicamentos, eles optam por substituir o prescrito por outro não 

prescrito pelo médico.  

Ela só toma neuleptil. Eu mesmo que dou, só que um dia desses aí eu dei a 
ela, e ela não dormiu, ficou o dia e a noite acordada. Aí a mãe dela falou: 
mãe, vamos dá um clonazepan! Aí eu fiquei com medo e falei: melhor não 
dá não. Minha filha falou: tem que dá uma banda, senão essa garota não 
vai dormir, vai ficar estressada e estressar a gente também. Então eu dei e 
ela dormiu, mas não costumo dá o clonazepan, só dou o neuleptil. Por isso 
que eu quero levá-la ao doutor, pra eu conversar com ele pra ver se ele 
muda a medicação dela, porque essa não tá ajudando. (Bela) 

Destaca-se que a substituição e administração de medicamentos sem 

prescrição médica configura-se como prática de automedicação. 

As práticas mais comuns de automedicação incluem a aquisição de 

medicamentos sem receita, reutilização de sobra de medicamentos de tratamentos 

anteriores, a utilização de prescrições antigas e o compartilhamento dos 

medicamentos utilizados por outros integrantes da família ou círculo social. Os 

familiares influenciados por amigos, familiares e até mesmo balconistas de farmácia 

optam por descumprimento da prescrição, prolongamento ou interrupção precoce do 

tratamento recomendado. (BECKHAUSER et al, 2010) 

Observa-se uma predominância de mães em administrar medicamentos sem 

prescrição médica, o uso irracional em crianças e adolescentes ainda é uma prática 

real e frequente (VIEIRA e PERASSOLO, 2010). 

Algumas vezes a prática de automedicação pode ser da recorrente deficiência 

de conhecimento dos familiares. Neste sentido, um estudo realizado em 2010 

mostrou que existem pessoas responsáveis pelo cuidado de crianças que não tem 

conhecimento adequado ou suficiente quanto ao uso correto de medicamentos no 

domicílio. Há falta de informação com relação ao modo de administração, 

armazenamento, há ainda falta de compreensão do que foi prescrito pelo médico. 

Essa situação pode estar entre os motivos para que muitos pais não cumpram um 

tratamento adequado com seus filhos, impedindo que o mesmo possa ser efetivo 

(VIEIRA e PERASSOLO, 2010). 

 

4.2.2 Dúvidas relacionadas à dosagem dos medicamentos  
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 Os familiares mostram também dúvidas e preocupação quanto à dosagem 

dos medicamentos.  

 Um familiar falou que tem dúvida na administração da dose de insulina, pois 

não sabe as possíveis consequências de se administrar uma dose maior que a 

prescrita.  

Eu tenho filho com diabetes (...) se a gente, por exemplo, der uma medida, 
mesmo que por milímetro a mais de insulina, pode causar algum problema? 
Causa alguma reação? É errado? A gente tem que prestar mais atenção na 
insulina? (Tiana) 

 

É preciso orientar os cuidadores que preparam a medicação sobre a 

importância de se fazer a dose prescrita corretamente. A equipe de enfermagem 

deve aproveitar o momento da hospitalização dessas crianças para orientar a esses 

pais sobre a dosagem correta, o horário correto e a via correta que deverá ser 

administrado aquele medicamento que a criança fará no domicílio. Os familiares 

precisam compreender que qualquer dose errada poderá acarretar em graves 

consequências. 

O familiar-cuidador ao empregar os medicamentos de uso contínuo deverá 

fazer uma correta leitura e interpretação do que foi prescrito pelo médico, além de 

manter um rigor na dosagem a fim de evitar internações recorrentes. Neste sentido, 

durante a alta hospitalar o familiar-cuidador deverá ser preparado para prestar o 

cuidado da criança no domicílio (GÓES e CABRAL, 2010).   

É possível prevenir que prováveis erros de medicação aconteçam mantendo 

um diálogo constante com o familiar que prepara essa medicação, seja na hora do 

acompanhamento ambulatorial ou durante a internação, buscando saber suas 

dúvidas e dificuldades enfrentadas quando estão no domicílio. Foi revelado em um 

estudo realizado em 2011 que 70% dos eventos classificados como erros de 

medicação em pediatria que podiam ser prevenidos estavam relacionados à fase de 

administração do medicamento, realizada pelos pais ou cuidadores. A melhora na 

comunicação entre os profissionais de saúde e as pessoas responsáveis pelo 

cuidado da criança é importante e se faz necessário para a prevenção de erros de 

medicação (BELELA, PEDREIRA e PETERLINI, 2011). 
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 Em contrapartida alguns familiares revelaram que diminuem a dose prescrita 

pelo médico, pois acreditam que se a administrar aquela dose poderá causar 

complicação no organismo da criança. 

O médico passou oito gotas de berotec®, não é muito não? Eu não dou oito, 
eu dou três gotas, porque nunca vi ninguém tomar oito gotas, já vi cinco, 
seis. (Cinderela) 
 
Todo mundo fala que o berotec® acelera o coração (...) O médico passou 
duas gotas, mas eu tenho medo, e dou uma só (...) Às vezes o médico 
passa uma quantidade alta e eu nem dou aquilo tudo. (Aurora) 

Os familiares precisam compreender que a dose prescrita é a dose que deve 

ser administrada, que não deverá ser feita nem a mais nem a menos, pois foi 

prescrita pelo médico de acordo com a necessidade da criança para seu seguimento 

terapêutico. A partir do momento que esses cuidadores entenderem que a dose é a 

suficiente e necessária os possíveis equívocos e dúvidas diminuirão. 

A prescrição pediátrica é mais minuciosa que a de adultos. O sucesso do 

tratamento depende de uma correta compreensão e execução da prescrição, tendo 

em vista o fato de que é direcionada ao acompanhante da criança, geralmente a 

mãe, que será responsável pela sua correta execução (SANO et al, 2002). 

Ainda pela falta de posologia adequada ou não estabelecida, as crianças 

estão propensas a receber super ou subdose do medicamento, causando o aumento 

no número de incidências de reações (SILVA, 2007). 

 Estudo realizado em 2011 ressaltou a importância da dose adequada, pois 

sobredoses podem estar relacionadas à segurança do paciente e subdoses a 

problemas de ineficácia do tratamento (GALATO et al, 2011). 

 Outros familiares disseram que, por conta própria, aumentam a dose prescrita 

pelo médico por acreditarem que a dose prescrita não é suficiente para alcançar o 

efeito desejado. 

O médico passou 15 gotas de neuleptil, mas eu estou dando mais 5 (gotas), 
porque ela não dorme com as 15. Eu estou dando 20 (gotas) por conta 
própria, porque ela está chorando muito e fica nervosa. (Bela)  

Mais uma vez volta-se a questão do efeito esperado pelo medicamento 

versus o efeito desejado pela família. Por não saber o que esperar da medicação o 

familiar resolve mudar a dose por achar que esta não atende a demanda que ele 

acha que deveria atender. Isso nos mostra que esse familiar precisa ser orientado 
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quanto ao efeito esperado do medicamento e sobre os perigos de se fazer uma 

sobredose. 

A educação do familiar não só melhora a qualidade de vida da criança 

dependente do uso contínuo do medicamento, como também diminui gastos com 

serviços de emergência, medicamentos e internações que poderiam ser evitados 

através de uma orientação adequada (NEGRETTO, ALMEIDA e PIZZOL, 2011). 

Sendo assim julga-se importante a interação dos profissionais envolvidos no 

tratamento da criança com necessidades especiais e seus familiares quando esta 

criança ainda está internada para que assim esses familiares possam falar sobre as 

possíveis dificuldades que serão enfrentadas no domicílio. Isto contribuirá para uma 

melhora da qualidade de vida dessa criança no domicílio, reduzindo assim as 

chances de reinternação (CABRAL et al, 2004) 

Os familiares levantaram dúvidas com relação à prescrição da dose para a 

criança, eles não sabem se a prescrição é feita com base no peso da criança ou na 

gravidade da doença. 

Eu dei 21 gotas de dipirona para ela, porque ela está com 21 quilos, aí eu 
botei 21 gotas. Aí eu falei, será que é 21 mesmo? Ou menos? Mas falei 
assim, vou dar 21 porque eles falam que tem que dar conforme o peso, né? 
(Tiana) 

 
Não acho que a dose do remédio seja pelo peso da criança. Acho que é 
pela gravidade da doença da criança.  (Pocahontas) 

Através dos discursos percebe-se que os familiares não entendem o porquê 

da dose prescrita e isso pode ser um problema, pois os familiares podem mudar 

essa dosagem por achar que ela é feita de uma maneira e na verdade não é.  

O cálculo da dose de medicamentos em crianças muitas vezes é 

fundamentado no peso corporal do paciente (em Kg). Esse procedimento não é 

compreendido muita das vezes pelo responsável em administrar os medicamentos 

na criança, o que pode ser uma fonte de erro, resultando em administração de 

superdose. (SILVA, 2007) 

  Erros quanto à dose de medicamentos acontecem porque ocorre o uso 

frequente de medicamentos off-label, ou seja, medicamentos não licenciados na 

área da pediatria.  É um problema que ocorre por falta de formas farmacêuticas com 

dosagens próprias que possam ser administrada em crianças. Seu uso consiste na 

utilização de um medicamento fora das especificações do seu uso licenciado, com 
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relação a indicações, dosagem e idade do paciente. Estipula-se que a falta de 

produtos que sejam adequados para o uso em crianças seja um importante fator de 

risco de reações adversas e intoxicações medicamentosas (COSTA, REY e 

COELHO, 2009). 

 

4.2.3 Dúvidas relacionadas ao manuseio e preparo do medicamento 

 

  É perceptível a dificuldade que os familiares apresentam no preparo do 

medicamento no domicílio.  Eles disseram que quando preparam o medicamento 

tem dúvidas quanto ao material que usam para preparar ou aplicar o medicamento, 

como as seringas. 

Tem (seringa) de 50, tem (seringa) de 100, né?! É 100 o que? (...) Unidades 
né! E tem a de 30, a de 30 também é muito ruim, é pequena! Porque agora 
ela toma 30 unidades de NPH de manhã. (Fiona) 
 
Quando a gente bota a medicação na seringa, e dá ar, aí a gente vai tirar o 
ar, às vezes acaba jogando um pouco do medicamento que diluiu fora, a 
gente tem que jogar tudo fora, ou dá pra aproveitar? (...) eu vou tirando o ar 
devagarzinho, mas às vezes, se tirar um pouquinho, não vai tirar o 
medicamento? (Tiana) 
 
Aí eu fico com medo de colocar unidades a mais na seringa, por exemplo, 
são 10 unidades eu botar mais. Aí ele (meu filho) até fala: não mãe você 
botou errado. Faço confusão à beça dessas seringas de insulina. Ele só 
toma na seringa a NPH. A outra (insulina) é a caneta a nova rápid. (Tiana) 

As falas descritas acima nos revelam o despreparo dos familiares em 

manipular o material utilizado para o preparo dos medicamentos no domicílio. É 

preciso preparar esses cuidadores durante o período de internação ou durante a 

consulta, tanto de enfermagem quanto médica, para evitar que erros decorrentes da 

má utilização do material ocorram.  

Confirmando isso, em 2001 um estudo realizado com crianças e adolescentes 

diabéticos propôs que para uma melhora na redução de complicações apresentadas 

pelas crianças, os familiares deveriam estar mais envolvidos no tratamento sendo 

indispensável o aprendizado do manuseio dos instrumentos para controle da doença 

(ZANETTI, MENDES, RIBEIRO, 2001).  

Levando em consideração o exposto devemos nos atentar para o fato de que 

a família é o elo de ligação entre o paciente e o serviço de saúde, já que assume os 

cuidados de saúde de seus membros no domicílio. Portanto a família deve ser alvo 

das ações educativas da equipe de saúde (MACHADO, FREITAS e JORGE, 2005). 



50 

 

 

Confirmando o estudo realizado em 2005, a educação de quem presta o 

cuidado no domicílio não só melhora a qualidade de vida de quem é assistido, como 

também diminui gastos com serviços de emergência, medicamentos e internações 

que poderiam ser evitados através de uma orientação adequada (NEGRETTO, 

ALMEIDA e PIZZOL, 2011). 

Os familiares disseram que no preparo do medicamento tem dúvidas quanto 

manuseio do medicamento em si, de como partir a medicação. 

Às vezes a gente não consegue partir ele ao meio, porque o comprimido é 
muito miudinho, nunca saí na metade, tem algum problema dá um 
pouquinho a mais ou um pouquinho a menos da metade? (...) Às vezes não 
adianta, não fica igualzinho. Aí eu vou, ralo mais um cadinho pra ficar mais 
ou menos igual, mas nunca fica. Sempre fica um pouquinho a mais, o outro, 
nunca sai igual. (...) tem hora que acontece de voar longe, aí você tem que 
pegar uma parte de cá e incrementar. Eu vou ver se acho esse negócio aí 
(cortador de comprimidos) que vocês estavam falando. (Branca) 
 
Eu nem gosto muito (de partir os medicamentos), porque na hora de partir 
às vezes você parte de mais, ou às vezes parte de menos (...) Quando isso 
acontece eu jogo fora e parto outro. (...) Realmente a parte de cortar (com a 
faca) é a mais difícil. Ainda bem que o remédio é barato. (Pocahontas) 
 
Para quebrar no meio o comprimido é difícil, nunca fica no meio, no meio 
mesmo. Aí minha mãe pega a faca, e fica ali olhando (o comprimido, 
tentando medir o meio)... (Jasmine) 

 
Eu parto o medicamento na mão, na colher com a faca nunca dá certo, 
nunca sai a metade. Até os farelinhos que caía assim a gente pegava e 
dava. (Cinderela) 
 

Uma das maiores limitações apresentadas pelos familiares na manipulação 

do medicamento foi na hora de partir. Como descrito acima partir o comprimido ao 

meio era uma tarefa difícil. Para Pinto e Barbosa (2008) isso se deve ao fato de que 

no conjunto dos medicamentos disponibilizados pela indústria farmacêutica é 

frequente a inexistência de produtos com as dosagens ideais às necessidades 

particulares da população pediátrica e sob formas farmacêuticas mais apropriadas 

para administração em Pediatria. 

A partir do que foi descrito acima vamos ao encontro com o estudo de 

farmacêuticos do Ceará que concluíram que a falta de conhecimento de quem 

prepara e administra os medicamentos são responsáveis por prejuízos no 

tratamento podendo causar danos à saúde. É preciso atentar-se para que os 

familiares ao prepararem a medicação não façam sobredoses, administre em horário 

regulares e faça o fracionamento correto do medicamento (AZEVEDO et al, 2010) 



51 

 

 

Essa dificuldade apresentada pelos familiares responsáveis em preparar essa 

medicação é uma dificuldade nacional, tendo em visto que a maioria dos 

medicamentos não são apropriados para o uso em pediatria, pois a maioria se 

apresenta na forma sólida o que acaba por causar uma certa dificuldade na hora de 

preparar e administrar esse medicamento (PINTO e BARBOSA, 2008). 

 Alguns familiares falaram que no preparo do medicamento tem dúvidas com 

relação a sua diluição, não sabem a quantidade certa de água que devem colocar 

para diluir o medicamento, acham que ao diluir a medicação ela perder o seu efeito, 

e não sabem se devem diluir mais de um medicamento na mesma seringa. 

Eu sempre diluo cada medicamento pra 10 ml de água. (...) Não sei se a 
diluição está certa. Por exemplo, o topiramato são 100 mg de manhã e 150 
mg a noite, eu boto tudo para 10 ml de água, tanto as 100 mg quanto 150 
mg. Aí eu nem sei se tá de mais ou se tá de menos a diluição, entendeu? 
Mas eu boto sempre pra 10 ml. (Pocahontas) 
 
Teve um enfermeiro que falou que podia diluir as quatro medicações 
(topiramato, frisium, lamotrigina e fenitoína) numa seringa só. Mas sei lá, já 
acostumei a fazer tudo separado. Mas ele falou que pode também diluir os 
quatro comprimidos juntos, numa seringa só. (Pocahontas) 
 
Se diluir o comprimido em mais quantidade de água não vai ficar mais fraco 
não? (Jasmine) 
 
Minha mãe fica fazendo assim (misturando o comprimido com a água na 
colher), para diluir, aí vai e puxa tudo. Só que, quando a gente foi aplicar, a 
moça ali (funcionária do setor de emergência) falou que isso era errado. Ela 
falou que tem que colocar o comprimido todo na seringa e jogar a metade 
fora. Se for 10 ml de água, eu vou usar 5 ml. Jogo 5 ml fora, e fico com 5 ml, 
que aí vai ser o mais certo. (Jasmine) 

 

Como já visto anteriormente, grande parte dos erros relacionados a 

medicação em pediatria estão ligados a fase de administração. Podemos 

complementar isso dizendo que esses erros muita das vezes começam na fase de 

preparo do medicamento, pois a maioria dos familiares apresentam dúvidas quanto 

ao jeito correto de se preparar essa medicação. 

Sabemos que existem poucas fórmulas próprias para medicação em 

pediatria. Estudo realizado em 2012 mostrou que é comum a diluição e rediluição de 

medicamentos para que seja possível o uso em crianças, porém eles questionam 

sobre a estabilidade desse fármaco após essa diluição. Ainda afirmam que a dose, o 

reconstituir de forma inadequada e a mistura de fármacos durante a diluição podem 

causa efeitos adversos (MONTEIRO et al, 2012). 
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A educação em saúde com os familiares deve ser efetiva, e de forma clara 

para que se previnam erros na hora de preparar essa medicação. Em Porto Alegre 

foi realizado um estudo que comprovou a dificuldade em se diluir os medicamentos, 

e deixou claro que não deve existir nenhuma dúvida durante esse preparo, pois a 

probabilidade de erros acontecerem é muito grande.  (LOPES et al, 2012) 

É preciso que durante o preparo esses familiares tenham muita atenção ao 

que estão fazendo, pois a diluição incorreta apresenta risco. Devem estar atentos 

para que não seja feita subdoses nem sobredoses (COSTA, REY e COELHO, 

2009). 

 

4.2.4 Dúvidas relacionadas ao armazenamento do medicamento no domicilio 

 

 Durante a roda de conversa, quando surgiu o assunto sobre o 

armazenamento do medicamento no domicílio os familiares relataram como faziam 

em casa, e assim constatou-se que apesar de acharem que estavam armazenando 

de forma correta, o armazenamento não era adequado. 

 
Eu guardo a insulina na geladeira, na porta. (Rapunzel) 
 
Remédio que deve ser guardado na geladeira pode deixar na porta? 
Quando meu filho tomava captopril, eu deixava na porta. (...) Se deixar na 
prateleira em cima da gaveta de legumes não congela não? (Megara) 

Eu ouvi falar que quando você tira o remédio da cartela dele, ele perde suas 
propriedades. (Mulan) 
 

 
Pelas falas descritas acima os familiares demonstraram algumas dúvidas na 

hora de armazenar o medicamento utilizado pela criança em casa, como o 

compartimento adequado da geladeira para medicamentos que necessitam de 

refrigeração e retirada ou não de remédios da cartela.  

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2007, p. 136) a 

insulina deverá ser armazenada na geladeira, a uma temperatura de 2º a 8ºC, não 

deverá ficar em embalagens ou caixas térmicas. O local ideial para seu 

armazenamento dentro da geladeira é na gaveta de legumes ou na primeira 

prateleira mais próxima, nunca deverá ser armazenada na porta da geladeira, pois 

existe uma variação muito grande de temperatura neste local.  

Um estudo mostrou que organizadores de comprimidos ajuda aos pacientes a 

cumprirem com a terapêutica prescrita. Porém esse mesmo estudo mostrou que o 
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uso desse dispositivo compromete a conservação e estabilidade das medicações. 

Concluíram que é preciso instruir a esses pacientes que se guarde a embalagem 

original dos medicamentos ali dispostos enquanto estiverem em uso (OLIVEIRA, 

2013) 

É relevante que a família saiba que a forma como o medicamento é 

armazenado interfere diretamente na sua qualidade e eficácia. O responsável em 

preparar e administrar o medicamento deve estar atento às condições de 

armazenamento do mesmo. (LIMA, NUNES e BARROS, 2010) 

Estudos realizados em 2010 mostraram que armazenar o medicamento de 

forma correta interfere diretamente na qualidade do tratamento. Tanto é importante a 

família conhecer os efeitos adversos da medicação e atentar para a posologia 

prescrita como também averiguar o prazo de validade que consta na caixa e na 

cartela e ter cuidados com o armazenamento (GÓES e CABRAL, 2010). Além disso, 

armazenar o medicamento corretamente mantém sua instabilidade e garante a 

integralidade durante a sua validade (LIMA, NUNES e BARROS, 2010).  

Mais recentemente, em 2012, um estudo realizado em Santa Catarina discutiu 

sobre o estoque domiciliar de medicamentos e chegou-se a conclusão de que é 

preciso buscar estratégias para que os familiares sejam conscientizados sobre o 

armazenamento desses medicamentos em casa. É preciso fazer os familiares 

entenderem sobre os riscos de se armazenar incorretamente esses medicamentos, 

que além de causarem consequências já citadas podem ser fontes de intoxicação de 

crianças que acabam tendo acesso a esses medicamentos. (BECKHAUSER, 

VALGAS e GALATO, 2012) 

 

4.2.5 Dúvidas relacionadas ao horário de administração do medicamento 
 
 Um fato que chamou a atenção durante a roda de conversa foi a não adesão 

ao horário prescrito do medicamento. Os familiares relataram não seguir os horários 

prescritos demonstrando que muita das vezes não considera a regularidade do 

horário como algo importante. 

 

O clenil eu até falo lá em casa assim: a doutora falou comigo dá de manhã 
e de noite. Só pra não ficar com esse negócio de 12 em 12 horas, é tipo 
complicado, então você dá de manhã e de noite. Aí eu venho, gasto meu 
bilhete único todo, pra ir para a casa do meu pai, de manhã e de noite, aí 
fica complicado. Mas eu que sou a mãe. (Tiana) 
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Eu não sigo sempre o horário certo. Às vezes eu dou na hora certa, às 
vezes eu esqueço de dar. (...) Tem vez que o horário é meia noite, uma 
hora (da manhã), nunca acordo para dar naquele horário certo, nunca 
acordo (...) Aí eu mudo para o horário que eu posso, para mais tarde ser 
10 horas (da noite). O médico passa horário ruim, eu sempre mudo. 
(Aurora) 

 

 O que pudemos perceber através das falas relatadas das acompanhantes vai 

de encontro ao estudo que mostra que os familiares possuíam dificuldades em 

seguir os horários prescritos das medicações (KAULING, 2013). Isso pode ocorrer 

por esquecimento, por depender de outra pessoa para fazer a medicação, por conta 

de um aprazamento em horário inadequado.  

 A administração fora dos horários prescritos configura-se como o evento 

adverso mais comum durante a administração de medicamentos. Na maioria dos 

casos o horário não é respeitado porque a prescrição não está de forma clara e por 

falta de orientação aos familiares (GIMENES et al, 2008). Durante as rodas de 

conversa os familiares foram orientados quanto à importância de seguirem os 

horários corretos das medicações, e em alguns casos foram buscadas estratégias 

para que o horário fosse respeitado.  

 

4.3 RESULTADOS DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FAMILIARES 

PARA O PREPARO DA ALTA HOSPITALAR DE CRIANES EM USO CONTÍNUO 

DE MEDICAMENTOS 

 

4.3.1 Antes e depois da roda de conversa no preparo da medicação 

 Os familiares demonstraram durante e após a roda de conversa que 

compreenderam algumas questões tratadas na roda. É perceptível através das falas 

que depois da roda tentarão adequar o conteúdo aprendido ao seu cotidiano, com 

relação ao preparo do medicamento, em casa no cuidado com as crianças. 

É porque eu não tinha tido essa ideia (de diluir o medicamento direto na 
seringa), agora aqui eu já aprendi e em casa vou fazer desse jeito (na 
seringa). Mais higiênico também a seringa já tá mais limpinha, só colocar ali 
um pouquinho de água e chacoalhar que ele derrete.  (Branca) 
 
Uhum. Vamos ver se eu vou conseguir (partir com o cortador de 
comprimidos)... Até você acertar fazer, já vi que é difícil, né. (...) Uhum, é 
bem mais prático. Vai ter até menos desperdício. Será que sai bem 
certinho? É... Saiu sim. Olhando bem, é. Mais vantagem comprar um 
negocinho desse sai menos desperdício. Até aqui no hospital tinha que ter 
isso. (...) Antes de eu ir embora, eu vou comprar (cortador de comprimidos), 
vou passar ali (na loja) e comprar. (Branca) 
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Por exemplo, eu não sabia que aquilo era cortador de  comprimido. A gente 
aprende numa conversa de meia hora, menos de uma hora, eu aprendi né?! 
E aquelas dosagens, meu filho tem 19 anos, começou o tratamento com 
nove anos, agora eu tirei umas dúvidas dessas medidas da insulina, 
entendeu? (Tiana) 
 

É importante um bom relacionamento entre o profissional e o responsável 

pelo cuidado da criança, pois isto influencia diretamente na compreensão da 

prescrição, na adesão ao tratamento e até em mudanças no estilo de vida. Algumas 

atitudes tais como, reforço verbal das orientações, discussão sobre como administrar 

e armazenar a medicação e especificação do horário e esquema de administração 

podem influenciar positivamente na adesão ao esquema terapêutico (SANO et al, 

2002).  

Porém, para os familiares aderirem as mudanças propostas pela equipe de 

saúde é preciso que ele confie nessa equipe. Estudo realizado em 2005 ressaltou a 

importância de se criar laços e confiança entre equipe e família. Aproximar-se dessa 

família, saber sobre o seu cotidiano e sobre suas dificuldades ajudará na formulação 

de estratégias para a melhoria do cuidado, pois é preciso adaptar cada intervenção 

proposta para cada família (ALVES, 2005). 

 Ainda em relação à mudança de hábitos no domicílio, os familiares disseram 

que irão mudar sua conduta em relação ao armazenamento do medicamento. Que 

antes faziam de uma maneira e através da roda perceberam que estavam fazendo 

errado e se propuseram a mudar. 

 
Agora pior o que tá no isopor (a insulina). Vou tirar. Porque eu pego lá no 
posto, aí eu boto tudo dentro da caixa de isopor, dentro da geladeira. Mas 
eu vou tirar (a insulina) da caixinha de isopor. (Fiona) 
 
Tá, então não deixar na porta (a insulina), pra mim passar pra ele, 
entendeu. Não deixa na porta, não deixar dentro do isopor, e deixa as que 
estão dentro da caixinha dentro da caixinha, a que tá usando pode deixar na 
vasilha de plástico, e as que não tá usando também. (Tiana) 

 

Os familiares estiveram dispostos a aprender o que foi proposto na roda de 

conversa e com isso chegaram à conclusão de que deveriam mudar algumas 

condutas que tinham em casa e que viram que era errado. Segundo um estudo 

publicado em 2013, envolvendo Agentes Comunitários de Saúde, os maiores 

problemas, relacionados a medicamentos, encontrados nos domicílios envolviam o 

armazenamento, a automedicação, horário e doses incorretas. Com isso os autores 
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puderam chegar à conclusão de que esses erros estão diretamente relacionados à 

falta de entendimento e adesão às orientações expostas à família. (KAULING et al, 

2013) 

A educação em saúde é um importante contribuinte para a mudança de 

condutas e adesão ao novo, adesão ao que é proposto por ser melhor do que era 

realizado antes. É propiciado por essa estratégia uma renovação de hábitos e 

rotinas, configurando-se uma nova forma de cuidar. Pode-se considerar a educação 

em saúde como a mais importante forma de melhora de vida (MARTINS e al, 2007). 

Foi possível com a roda de conversa fazer com que os familiares chegassem 

a conclusões depois de retirarem suas dúvidas.  

 

 
Entendi. Sei que o remédio não vai ficar fraco. (Jasmine) 
 
É bom aprender, para você ficar sabendo ne!? Igual em relação à dosagem 
ás vezes a gente acha que é melhor, mais acaba complicando a situação da 
criança. (Bela) 

  

 Os familiares puderam expor suas dúvidas durante as entrevistas pré roda de 

conversa. Durante a roda essas dúvidas foram sanadas pelos pesquisadores sendo 

possível que a partir da educação em saúde os próprios familiares começassem a 

refletir sobre os cuidados diários e sobre as medicações que preparavam e 

administravam. Pudemos concluir que a roda despertou nos familiares suas 

capacidades e habilidades para uma melhora no cuidado, sempre levando em 

consideração as experiências trazidas, buscando apenas aprimorá-las (RIGON e 

NEVES, 2011). 

 Reforçando isso, um estudo realizado em 2006, mostra a educação em saúde 

como uma maneira de melhorar as aptidões já desenvolvidas por esse familiar 

cuidador, e essa educação deve ser voltada para a implementação de 

conhecimentos. (FERRAZ et al, 2006) 

 

4.3.2 A roda como estratégia de educação em saúde 

 As falas dos familiares que participaram da roda de conversa confirmam o 

que diz Brum (2009) pautada em Paulo Freire, que a roda é um local onde todos 

ensinam e todos aprendem. Foi possível com esse momento que as acompanhantes 

trocassem experiências sobre o cuidado que realizam diariamente.  
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Achei boa essa forma de sentar para conversar. As mães reunidas 
conversando, você explicou direitinho, nunca participei e gostei. Com as 
mães juntas, as mães começam a falar e criam dúvidas na gente, assim 
junto é melhor do que individual. (...) mesmo que fale que não tem dúvidas, 
no meio de outras pessoas falando sempre surgem dúvidas. (Cinderela) 
 
Eu achei interessante né?! Aprendi mais, gostei da estratégia daquela outra 
mãe dos rótulos, de botar cor, bolinha pra ver quantidade, achei 
interessante. (Merida)  
 
Eu gostei por que você tirou todas as minhas dúvidas, como a do berotec. E 
é bom todo mundo reunido. Cada um tirando a dúvida de um e eu aprendi 
com elas (com as outras acompanhantes). É bom né?! Sempre sentar para 
tirar dúvida. Foi valido. (Aurora) 

 Durante a roda de conversa os familiares trocaram muitas experiências e 

vivências do seu dia-a-dia. Foi perceptível a importância dessa troca, pois eles 

aprenderam uns com os outros, além de conhecerem situações pelas quais não 

passaram ainda, mas que se vier a passar algum dia já vai saber como agir. Em 

2009 autores relataram que a troca de experiência entre as cuidadoras que estavam 

com seus filhos internado ajudava, quando está criança ia para o domicílio, pois com 

a experiência da outra era possível adaptar-se de uma melhor forma a situações 

corriqueiras, além de esse contato acalmar-lhe por saber que não estava sozinha 

nessa luta (BARBOSA et al, 2009). 

 É possível, através do que os acompanhantes relataram, dizer que as suas 

dúvidas naquele momento foram sanadas e que o objetivo proposto pela pesquisa 

foi alcançado. 

 A roda ajudou bastante, igual na questão da luva que eu usava e que a 
professora disse não ter necessidade, aí agora eu já sei, já vou descartar a 
luva. Entendeu?! Ajudou. Vou lembrar de lavar as mãos, então. 
(Pocahontas) 
 
Depois da roda ficou esclarecido. (...) Deu para entender mais, né, e tirar as 
dúvidas sobre os medicamentos. (Pocahontas) 
 
Achei bom (a roda de conversa), deu pra tirar a dúvida mesmo. Trocar 
informação. (Mulan) 
 
Pra mim foi ótimo. (...) eu gostei, tirou bastante as dúvidas que eu estava. 
Pra mim foi um esclarecimento muito bom. (Megara)  
 
Achei ótimo (a roda de conversa) porque eu aprendi mais coisas que eu não 
sabia. Foi bastante válido. (Rapunzel) 
 
Achei interessante, porque a gente aprende ne?!, Tanto aprende que a 
gente fica tendo mais firmeza no tratamento dos nossos filhos ne? Eu 
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aprendi, pude conversar tirar dúvidas, por isso eu gostei, achei interessante. 
(...) Foi válido, para tudo é aprendizado ne?! A gente aprende! (Tiana) 

 Propusemos nesta pesquisa que as dúvidas dos familiares de crianças com 

necessidades especiais em uso contínuo de medicamento no domicilio fossem 

esclarecidas com o objetivo de atender as suas necessidades baseadas na sua 

realidade e assim passem a desenvolver estratégias para a resolução de seus 

problemas. Quando se pensa em estratégias de educação em saúde para crianças 

com necessidades especiais de saúde, temos que ter em mente que o foco são os 

responsáveis pelos cuidados prestados a essas crianças. É importante que a família 

aproprie-se do conhecimento compartilhado pelos profissionais de saúde (QUEIROZ 

e JORGE, 2006). 

 O estudo vai ao encontro também com o estudo realizado em Curitiba em 

2008 onde os autores afirmam a importância da família no papel de cuidadora dessa 

criança, a família deve empoderar-se do conhecimento para prestar assistência a 

sua criança e com isso buscar diminuir o número de internações. É preciso então 

que esses familiares sejam orientados e treinados pela equipe de saúde para prestar 

o cuidado em casa. Esse cuidado será construído baseado na relação de confiança 

dos pais na equipe multidisciplinar. (KLASSMANN et al, 2008) 

 Pudemos ainda perceber que a escolha da estratégia de educação em saúde 

foi satisfatória. Os familiares relataram se sentir mais à vontade com a forma em que 

a roda de conversa acontece. 

Eu me senti a vontade, é uma oportunidade da gente falar, perguntar, ás 
vezes a gente fica acanhado, e a gente fica com vergonha de estar falando 
besteira. (...) Me senti menos acanhada, como se estivesse conversando 
com meus irmãos perguntando as coisas. Eu me senti como se tivesse 
conversando com alguém da família, aprendendo a rir e ouvindo também, 
porque eu queria aprender também, falar do que entendi. (Tiana) 
 
Eu tinha muita dúvida, muita coisa que eu não sabia. Ficou mais fácil esse 
jeito de conversar. (...) Ai explicou melhor a gente entendeu mais. (...) Foi 
bom! Foi tudo esclarecido. (Fiona) 

 
 A educação em saúde dos familiares de crianças com necessidades especiais 

de saúde em uso contínuo de medicamento no domicilio se faz muito importante e 

necessária. É preciso que esses pais saibam o que estão fazendo no domicílio e que 

além de tudo façam certo. Podemos afirmar que a educação em saúde inserida na 

roda de conversa é baseada na compreensão dos familiares acerca do assunto, na 
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troca de informações e experiências que resultarão em autonomia na hora do 

cuidado (VILA e VILA, 2007). 

O resultado da roda foi satisfatório, pois os familiares saíram com as dúvidas 

esclarecidas e com o intuito de mudarem e melhorarem o seu cuidado domiciliar. 

Esse objetivo se confirma quando encontramos na literatura estudos que confrontam 

isso. A roda de conversa é um espaço onde as pessoas podem se expressar, trocar 

informações e experiências. Ainda podemos afirmar que essa estratégia é 

importante, pois os participantes podem refletir e baseados na sua reflexão buscar 

alternativas e soluções para os problemas cotidianos. Com todo esse processo 

desenvolvido pela roda de conversa é possibilitado ao familiar participante 

desenvolver a sua autonomia (NASCIMENTO e SILVA, 2009).  

 

4.3.3 A incompletude da roda  

Apesar dos familiares mostrarem que não ficaram com dúvidas quanto ao que 

eles tinham proposto nas entrevistas antes da roda de conversa, pudemos perceber 

que caso apareça alguma situação diferente do que foi conversado na roda pode ser 

que eles tenham novas dúvidas. 

Eu tenho que aprender mais ainda, mais um pouquinho. (Jasmine) 
 
Não (ficaram dúvidas). Se houver outros medicamentos, aí... (Branca) 

Portanto chegamos à conclusão de que a roda é pontual e não vai solucionar 

todas as dúvidas. No dia-a-dia após sua realização podem surgir outras dúvidas. 

Com isso é preciso que a educação em saúde seja contínua e permanente. Para 

que isso aconteça é preciso que existam redes de apoio a essa família e a equipe 

envolvida nesse cuidado deverá estar preparada e em permanente aprendizado 

buscando sempre novas técnicas, novos tratamentos e novas condutas para ajudar 

aos familiares (SANTOS, BERTOLOZZI e HINO, 2009).  

A educação em saúde dos familiares deve proporcionar a eles autonomia e 

segurança para realizar o cuidado das crianças com necessidades especiais de 

saúde, permitindo que eles estejam inseridos integralmente no cuidado prestado. 

Devemos lembrar que a educação permanente está baseada na relação de troca 

entre família e equipe de saúde, devendo-se respeitar as individualidades de cada 

um. (FERRAZ et al, 2006) 



60 

 

 

O preparo da alta desde o momento da internação é um dos pilares para que 

o tratamento seja bem sucedido no domicílio. Essa família precisa saber o que vai 

enfrentar em casa e como lidar com as situações. É preciso que ao sair da 

internação a família saiba sobre os medicamentos que a criança fará uso, como 

preparar, administrar e armazenar.  

Estudo realizado em 2008 alerta que se os familiares não forem bem 

preparados ao ir para casa de nada adiantará as mais novas tecnologias ou 

recursos, pois o cuidado não será eficiente. O preparo não adequado para alta 

poderá resultar em internações futuras e frequentes (SOUSA, SILVA e 

GUIMARÃES, 2008). 

Confirmando os conceitos de educação permanente os ensinamentos 

prestados durante o preparo da alta devem ser reafirmados e renovados sempre que 

essa família retornar ao hospital para consultas ou exames. Não podemos deixar 

que a educação se faça apenas no momento do diagnóstico ou somente enquanto 

essa criança estiver internada.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Através desta pesquisa pode-se conhecer as dúvidas e demandas que os 

familiares de crianças com necessidades especiais de saúde internados no Hospital 

cenário da pesquisa apresentavam. A partir desse achado foi possível realizar 

intervenções através de rodas de conversa que tinham o propósito de sanar essas 

dúvidas. 

Comprovamos que os familiares que cuidam de crianças com demandas de 

cuidado medicamentoso no domicilio precisam estar em constante aprendizado, pois 

sempre surgirão dúvidas conforme os tratamentos e condutas terapêuticas forem 

mudando. Conseguimos sanar as dúvidas que esse familiares apresentaram durante 

a pesquisa, porém não podemos afirmar que tudo o que foi dito e feito será seguido 

corretamente no domicílio, nem que eles não apresentarão mais dúvidas.  

A educação em saúde realizada através da roda de conversa foi bem aceita 

pelos familiares que se sentiram à vontade para expor seus medos, suas dúvidas, 

suas dificuldades e o seu dia-a-dia. Porém é preciso que a educação desses 

familiares seja constante e permanente, sempre surgirão novas dúvidas e a equipe 

de saúde deverá estar atenta aos sinais de que algo está errado, só assim erros 

poderão ser prevenidos. 

Entretanto, nós futuros enfermeiros e equipe de saúde devemos sempre dar 

continuidade ao processo de educação em saúde. Como citado e comprovado no 

estudo a educação em saúde deve ser um processo contínuo e permanente. Os 

familiares assim como os profissionais da área de saúde devem estar sempre se 

atualizando e buscando melhores soluções para o cuidado diário. 

Entendemos ser de extrema importância que os familiares que irão preparar e 

administrar o medicamento na criança no domicílio tenha pleno conhecimento do 

que está sendo prescrito, qual é o efeito esperado do medicamento, os principais
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efeitos adversos, dosagem e horário corretos, com isso temos grandes 

chances de diminuir os erros durante o preparo e administração, a automedicação e 

reinternações por falta de conhecimento desses pais cuidadores. 

Concluímos que o estudo é uma ferramenta importante para auxiliar os 

profissionais de saúde na busca de estratégias para preparar os familiares de 

crianças com necessidades especiais de saúde com demando de cuidado 

medicamentoso. Quanto melhor for o processo de preparo de alta menos dúvidas 

esses familiares terão no domicílio. 
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7.1 APENDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
Título Do Projeto: Educação Em Saúde Junto A Familiares De Crianças Em Uso Contínuo De Medicamento 
Pesquisador Responsável: Liliane Faria da Silva, Rosane Cordeiro Burla de Aguiar e Cecília de Paula 

Monnerat 
Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  
Telefone para contato: (21) 91928931 , (21) 98355269, (21) 831028996 
Nome do voluntário: _________________________________________________________  
Idade: ________ anos R.G. ____________________________  

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação Em Saúde Junto A 

Familiares De Crianças Em Uso Contínuo De Medicamento”, de responsabilidade da pesquisadora Profª Drª. 

Liliane Faria da Silva e Profª Drª Rosane Cordeiro Burla de Aguiar. Percebemos que há poucas informações 

sobre o preparo da família para o cuidado medicamentoso domiciliar, por isso é importante a realização de 

pesquisas sobre estratégias de educação em saúde, que tenham como ponto de partida as suas dúvidas e 

valorizem os seus saberes como cuidadores de crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) em 

uso contínuo de medicamento. Os objetivos da pesquisa são: 1) Identificar as dúvidas dos familiares de 

CRIANES quanto aos cuidados domiciliares relacionados ao uso contínuo de medicamentos; 2 Implementar 

rodas de conversa como estratégia de educação junto a familiares para o preparo da alta hospitalar de CRIANES 

em uso contínuo de medicamentos; 3) Avaliar o resultado da estratégia de educação junto a familiares para o 

preparo da alta hospitalar de CRIANES em uso contínuo de medicamentos. Serão realizadas entrevistas semi 

estruturadas que serão gravadas. Todo o material gerado que será utilizado nesta pesquisa ficará arquivado sob 

a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos, em sua própria residência, em uma pasta de arquivo pessoal 

destinada para essa finalidade e após esse período todo material será destruído. Esta pesquisa não produzirá 

danos ou riscos a você e à criança. Quanto aos benefícios, esta pesquisa visa contribuir com o cuidado 

medicamentoso que você realiza com a criança em sua casa, respondendo as suas dúvidas e evitando que a 

criança volte para o hospital. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 

esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. A sua participação é voluntária. Se quiser, você poderá 

sair da pesquisa em qualquer momento, sem que isso traga prejuízos ao atendimento da criança. Os resultados 

da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. Será mantido o caráter confidencial 

de todas as informações relacionadas a você e a criança, para tanto utilizaremos nomes ou apelidos escolhidos 

por você para identificarmos as suas informações. Este documento será elaborado em duas vias, uma para você 

e a outra será arquivada pelo pesquisador.  

Eu,_________________________________________________, RG nº _________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  
 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 
  
 
_____________________________________                       _______________________________________ 
     (Participante da pesquisa-voluntário)                                        (Responsável por obter o consentimento) 

 
 
 
______________________________________                      _______________________________________ 
                 (Testemunha)                                                                                           (Testemunha) 
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7.2 APÊNDICE 2 – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS DO 
PRONTUÁRIO  
 
 
Eu, Liliane faria da Silva, tenho conhecimento e cumprirei os requisitos da resolução 
196/96 do CNS e suas resoluções complementares. Como pesquisador responsável 
pela pesquisa “Educação Em Saúde Junto A Familiares De Crianças Em Uso 
Contínuo De Medicamento”, 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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7.3 APÊNDICE 3 – FICHA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
 
1 – Identificação da criança 
Nome Completo:  
Prontuário: 
Diagnóstico:  
Data do diagnóstico: 
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 sujeito da pesquisa 
Nome: 
Idade:_________ 
Sexo: ( ) F ( ) M 
Grau de parentesco ou afinidade:  
Grau de Instrução: 
Analfabeta ( ) Primário ( ) completo ( ) incompleto ( ) 
Ensino fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( ) 
Ensino médio ( ) completo ( ) incompleto ( ) 
Nível superior ( ) completo ( ) incompleto ( ) 
Trabalha fora ( ) sim ( ) não Em quê? ____________________ 
Quanto tempo fica fora de casa? ______________________________ 
Condições de moradia: 
 
3 – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
 
Qual medicamento de uso contínuo a criança usa? 
Qual a dose da medicação? 
Qual via? 
Tempo de uso do medicamento? 
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7.4 APÊNDICE 4 – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome do acompanhante: 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Grau de parentesco: 
Data de nascimento da criança: 
Motivo da internação: 
Medicamento de uso contínuo: 
 
 
PERGUNTAS: 
 
ANTES DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 
- Fale sobre os medicamentos que a criança usa quanto está em casa. 

- Quem prepara e dá o medicamento para a criança em casa. 

- Conte sobre as dificuldades que você tem quando dá o medicamento em casa. 

- Vocês tem alguma outra dúvida? 

 
 
APÓS A ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

-  O que você achou da estratégia de roda de conversa para retirar as dúvidas de 

familiares sobre medicamento de uso contínuo? 

- Você ainda tem alguma dúvida relacionada a algum medicamento. Qual?
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7.5 APÊNDICE 5 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Etapas da 

pesquisa 

MESES 

DO 

ANO DE 

2012 

MESES DO ANO DE 2013 

ATIVIDADES Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Escolha do tema X X             

Delimitação do 

objeto de estudo 
X X X            

Levantamento 

bibliográfico 
X X X X X X X X X X X X X X 

Delimitação da 

metodologia 
   X X          

Elaboração do 

instrumento de 

coleta de dados 

   X X X         

Encaminhamento 

ao CEP 
       x       

Coletas de dados          X X x x  

Análise e 

interpretação dos 

dados 

          X X X  

Conclusão do 

estudo 
           X X X 

Revisão e 

elaboração do 

texto final 

            X X 

Elaboração de 

artigo 
           X X X 

Apresentação da 

monografia 
             X 
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8. ANEXO 




