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RESUMO
O estudo tem como objeto a percepção da criança hospitalizada em idade escolar acerca dos
cuidados de enfermagem, e os objetivos são: identificar a percepção da criança hospitalizada
em idade escolar acerca dos cuidados de enfermagem; e discutir as melhores formas de
abordagem da criança hospitalizada em idade escolar quanto aos cuidados de enfermagem.
Pesquisa qualitativa, do tipo descritiva exploratória, cujo cenário foi a unidade de internação
pediátrica de um Hospital Universitário Federal, localizado no estado do Rio de Janeiro. Os
sujeitos foram dez escolares, e foram utilizados para coleta de dados um formulário para
caracterização dos escolares e entrevista mediada por desenho. Para a análise dos dados
procedeu-se análise temática. Da análise das entrevistas, emergiram duas unidades temáticas,
a percepção do escolar acerca dos cuidados de enfermagem e as melhores formas de realizar
os cuidados de enfermagem à criança em idade escolar hospitalizada. Dentro desses itens, as
crianças apontaram a necessidade do brincar, da cordialidade no setor, tratando essas crianças
com carinho, explicando os procedimentos realizados, respeitando sua hora de sono e
repouso, tendo em vista a importância do cuidado multidisciplinar em prol de uma alta
hospitalar eficaz. Faz-se evidente também a percepção da dor desses escolares e a necessidade
de um lugar apropriado no hospital para que eles de distraiam e brinquem durante esse
período. Bem como as melhores formas para esses enfermeiros prestarem seus cuidados,
através de brincadeiras, carinho, respeito, cuidado e de explicações sobre os procedimentos a
serem realizados. Conclui-se que os profissionais que atuam em unidade de internação
pediátrica precisam levar em consideração a forma que as crianças gostariam de receber os
cuidados para que assim sejam respeitadas suas particularidades.
Palavras-chave: Criança Hospitalizada; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Pediátrica.

ABSTRACT

The paper studied the perception of hospitalized children of school age about nursing care,
and the objectives are to identify the perception of hospitalized children of school age about
nursing care; and discuss the best ways to approach the hospitalized child of school age and to
nursing care . Qualitative research , exploratory descriptive, whose setting was the pediatric
unit of a university hospital Federal , located in the state of Rio de Janeiro . The subjects were
ten school , and were used for data collection a form to characterize the school and interview
mediated drawing. For data analysis proceeded to thematic analysis. From the analysis of
interviews , emerged two thematic units , the perception of the school about the nursing care
and the best ways to perform nursing care to children in hospitalized school age. Within these
items , children indicated the need for play, the warmth in the industry , treating these children
with love , explaining the procedures performed , respecting its time to sleep and rest , given
the importance of multidisciplinary care in favor of a hospital effective. It will be evident also
the perception of pain these children and the need for an appropriate place in the hospital so
they distract and to play during that period. As well as the best ways for these nurses provide
their care , through play , affection, respect , care and explanations of the procedures to be
performed . It is concluded that the professionals who work in pediatric inpatient unit need to
consider the way that children would like to receive the care so that their particularities are
respected.
Keywords: Child Hospitalized; Nursing care; Pediatric Nursing.

DEDICATÓRIA
É com muito orgulho e carinho que dedico
esta monografia aos meus pais, André Luís e
Guiomar Lúcia e à minha irmã Juliana Mattos,
sem os quais a realização desse sonho não seria
possível.

AGRADECIMENTO ESPECIAL

À professora e Doutora Liliane Faria da Silva , minha orientadora, por ter sido tão
atenciosa e competente durante esse 1 ano e meio. Não tenho palavras para descrever o
quanto eu tive a sorte de cair nas mãos de uma orientadora tão presente e carinhosa. Todas as
minhas dúvidas eu pude recorrer a você, e de forma zelosa você me explicava pacientemente.
Assim como minha preceptora na Monitoria, no Projeto de Extensão, no Núcleo de
Pesquisa, ou seja, em tudo o que eu me aventurava fazer, estava você para me apoiar. Me
ajudou e muito a enriquecer meu currículo bem como minha mente. Seus ensinamentos foram
fundamentais para o meu crescimento, e guardarei para sempre no coração essa excelente
profissional e amiga que você é.

Obrigada por tudo e um pouco mais!

:)

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Guiomar Lúcia , por todo o esforço, preocupação e cuidado comigo ao
longo desses cinco anos de faculdade, morando fora de casa, e atendendo aos meus chamados
sempre que era preciso, mesmo que fosse necessário enfrentar longas horas no trânsito do Rio
de Janeiro, ou uma ponte aérea. Obrigada pelo apoio que sempre me deu, pela força nos
momentos mais difíceis, e por ouvir minhas histórias sempre que algo novo acontecia.
Ao meu pai, André Luís , por toda atenção, amor e paciência que teve comigo por
todos esses anos. Pelas visitas nos finais de semanas, sempre que era possível. Por despertar
em mim a vontade de passar para a Universidade Federal Fluminense, durante seus passeios e
histórias, e por proporcionar que esse sonho se realizasse. Sempre se preocupando com a
minha segurança e conforto.
À minha irmã, Juliana Mattos , pelo seu incentivo, carinho e por ser tão atenciosa
comigo. Obrigada por todas as conversas, conselhos, puxões de orelha e risadas, sim, muitas
risadas. Por ser assim tão diferente, porém tão igual a mim.
À minha filha Meg , pelo companheirismo e amor. Por esperar pacientemente o
término dos meus trabalhos, ao meu lado, sempre. Por fazer dos meus dias melhores, da
minha casa mais alegre, por aparecer na minha vida e me dar a oportunidade de te amar como
filha de verdade! Serei eternamente grata a Deus por te colocar no meu caminho nesse
momento tão único e só da minha vida. Espero estar dando todo o carinho que você merece.
Ao Felipe Sanches

e sua Mãe Sheila Sanches

pela segunda família que me

permitiram ter. Ao companheirismo, afeto e o colo que me deram nos momentos mais
difíceis. Por me ajudarem a superar os transtornos de morar sozinha. Ele, que apoia os meus
sonhos, ouve atentamente tudo o que eu tenho a dizer, e participou dessa monografia desde o
início, me ajudando a dar voz aos meus pensamentos. Serei eternamente grata.
Aos meus amigos, Caio Carvalho , Renata Alves , Ygor Borges , Gisele
Sant’Anna

e Paula Nideck , por todo o divertimento, alegria, companheirismo, ajuda,

ombro amigo e incentivos que me proporcionaram todos esses anos, cada um da sua forma,
mas todos muito especiais na minha vida. Guardo na memória todos os momentos bons, e
espero que tenha sido capaz de retribuir da mesma forma.
À minha família

em geral, que mesmo de longe se mantém atenta ao meu

crescimento profissional, e me estimulam sempre a correr em busca dos meus sonhos.

Às professoras Emília Cursino

e Jéssica Depianti , pelo aceite em participar das

bancas examinadoras e pela valiosa contribuição no estudo. Professora Emília em especial,
pelos ensinamentos transmitidos e sua contribuição na minha vida acadêmica.
Às professoras Rosane Aguiar , Eny Dórea

e novamente Liliane Faria , pela

oportunidade de poder ter sido monitora da disciplina de vocês. O que eu aprendi durante esse
período, não troco por nada nesse mundo! Compromissadas, corretas em tudo o que fazem,
amigas, inteligentes, e que sabem transmitir todo o amor pela pediatria. Sem dúvidas, a
melhor disciplina e melhor equipe. Já disse que quando crescer quero ser igual a vocês!
Agradeço aos escolares

que se propuseram a participar dessa pesquisa, bem como

aos momentos que pude passar ao lado de cada um. Cada história, cada sorriso, me faz ter
mais certeza de que estou no caminho certo. E de que esse estudo realmente valeu a pena!
Obrigada à equipe do Hospital , por me acolherem desde o estágio até o termino da
monitoria. Em especial ao Ricardo Romão , por me confirmar que é sim possível brincar no
hospital, se divertir, pintar, cantar, dançar, colorir e tudo mais de gracioso que a vida nos
possibilita. Obrigada por me incentivar e comprovar a importância do lúdico, das artes, do
carinho pelas crianças. Assim como no apoio que me deu durante a pesquisa. A você, tudo de
melhor nessa vida!
A todos que contribuíram de forma direta ou indireta para que este sonho se
concretizasse.

Muito Obrigada!

Hulk:http://disney.wikia.com/wiki/File:Char_tv_haos_186x281_hulk.png?file=http%3A%2F%2Fimg3.wikia.nocookie.net%2F__cb2013090
7070031%2Fdisney%2Fimages%2Fe%2Fe9%2FChar_tv_haos_186x281_hulk.png

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO, p. 14

1.1

QUESTÕES NORTEADORAS, p. 16

1.2

OBJETIVOS, p. 16

1.3

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO, p. 17

2

REVISÃO DE LITERATURA, p. 21

2.1

CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR, p. 21

2.2

HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL, p. 23

2.3

HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO À CRIANÇA HOSPITALIZADA, p. 25

2.4

CUIDADOS DE ENFERMAGEM A CRIANÇA HOSPITALIZADA, p. 26

2.5

A IMPORTÂNCIA DE OUVIR A CRIANÇA, p. 30

3

METODOLOGIA, p. 33

3.1

DESENHO DA PESQUISA, p. 33

3.2

CENÁRIO DO ESTUDO, p. 34

3.3

PARTICIPANTES DA PESQUISA, p. 35

3.4

COLETA DE DADOS, p. 42

3.5

ANÁLISE DE DADOS, p. 44

3.6

ASPECTOS ÉTICOS, p. 45

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 48

4.4

A PERCEPÇÃO DO ESCOLAR ACERCA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM, p. 48

4.5

RECOMENDAÇÕES PARA OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PERCEPÇÃO DA

CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR HOSPITALIZADA, p. 59
5

CONCLUSÃO, p. 68

6

OBRAS CITADAS, p. 71

7

OBRAS CONSULTADAS, p. 77

8

APÊNDICES, p. 79

8.1

APÊNDICE 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA, p. 79

8.2

APÊNDICE 2- PERGUNTAS, p. 79

8.3

APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, p. 80

8.4

APÊNDICE 4 - TERMO DE ASSENTIMENTO, p. 82

8.5

APÊNDICE 5 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP, p. 83

13

http://pt-br.seriadoturmadamonica.wikia.com/wiki/Arquivo:Cebolinha.png

14

1 INTRODUÇÃO

A aproximação com a temática desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso
(TCC) teve como inspiração inicial as crianças que já passaram pela minha vida durante
minha trajetória acadêmica.
Como acadêmica de enfermagem, tive o prazer e a oportunidade de prestar cuidados às
crianças, tanto no ambiente escolar quanto hospitalar. Desde o inicio do curso de graduação
mantenho minhas preferências e estágios na área de pediatria, área que me encanta e motiva.
Sempre tive interesse em trabalhar com crianças, esse desejo foi aumentando e se
confirmando na trajetória da minha graduação. No segundo ano de faculdade realizei um
estágio na enfermaria do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) e no terceiro ano,
passei no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para o setor CTI-Pediátrico do
Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).
Durante esses estágios, tive oportunidade de conhecer a realidade de dois grupos de
crianças que embora tivessem condições físicas, emocionais e sociais diferentes, se
aproximam no que diz respeito as suas necessidades como crianças em desenvolvimento, pois
toda criança é um ser em desenvolvimento.
Nesses dois grupos que cuidei, observei que as crianças da escola vivem em suas
casas, com a presença dos familiares e contato com os amigos, mas aquelas que se encontram
hospitalizadas, permanecem longe de suas casas, familiares e amigos, por necessitarem de
cuidados hospitalares.
A hospitalização infantil é um acontecimento estressante e traumatizante para a
criança, pois é nesse período que ocorre uma ruptura com o seu meio social, suas atividades,
hábitos e costumes. As crianças ficam imersas em um ambiente novo, cheio de restrições e
rotinas, tendo à sua volta pessoas desconhecidas que passam a fazer parte do seu dia-a-dia, e,
além disso, tem que se submeter a procedimentos que geram medo e dor. Isso requer do
enfermeiro uma compreensão e avaliação mais minuciosa em relação à adaptação dessa
criança ao ambiente hospitalar (SOUSA, et al. 2011).
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Apesar de estarem hospitalizadas, não podemos esquecer que suas necessidades para o
desenvolvimento infantil permanecem. Sendo assim, os profissionais da área da saúde que
atuam em pediatria, precisam ter um olhar mais cuidadoso para essas necessidades, em
especial a equipe de enfermagem, pois é responsável pelos cuidados diretos, e assim passa a
fazer parte do cotidiano desses pequenos seres.
As crianças apresentam necessidades específicas para cada fase de crescimento e
desenvolvimento. Elas possuem diferenças biológicas, emocionais, sociais e culturais. Neste
estudo, optamos em abordar crianças em idade escolar, entre 6 e 12 anos, pois segundo
Hockenberry (2011) elas estão no estágio definido por Piaget como operações concretas,
quando o pensamento torna-se cada vez mais lógico e coerente, além disso nesta idade já
possuem o domínio da fala.
Nessa fase, elas adquirem a capacidade de classificar, selecionar, ordenar e organizar
fatos, com a finalidade de solucionar problemas de forma concreta e sistemática, com base em
sua percepção. Diante de tais fatos, constata-se que os escolares já são capazes de entender
sobre sua doença e seu tratamento, podendo assim contribuir para uma melhor conduta junto
ao profissional de enfermagem, sendo orientado e questionado quanto a melhor forma de se
realizar o cuidado (HOCKENBERRY, 2011).
Nota-se que a interação e comunicação entre o enfermeiro e criança podem ser aliadas
do cuidado. Entretanto segundo Bedin, Ribeiro e Barreto (2005), os avanços tecnológicos,
científicos e a modernização de procedimentos vinculados à necessidade de se estabelecer o
controle, acabam modificando a forma de se prestar assistência à criança hospitalizada. O
prognóstico tendo como foco a doença tem se tornado progressivo, mas em contrapartida
esses novos equipamentos e dispositivos acabam distanciando o cuidado e o interrelacionamento dos profissionais com seus pacientes.
Diante disso, vem surgindo a necessidade de resgatar os valores humanísticos da
assistência de enfermagem, através do desenvolvimento de uma nova concepção de
assistência integral ao individuo, na qual suas responsabilidades e especialidades dão ênfase
ao aperfeiçoamento das técnicas e rotinas diárias, não banalizando o individuo e seus
sentimentos, agregando o bem-estar da criança e sua reabilitação em prol de um período de
internação mais curto e atraumático (BIER, 2011).
Com relação ao resgate de valores humanísticos, o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), desenvolvido pelo Ministério da Saúde,
ratifica a importância da humanização do cuidado, com os preceitos de promover a saúde de
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forma integral, valorizando a pessoa, assim como sua autonomia e protagonismo no quadro
em que está inserida, abrindo espaço para a criação de vínculos solidários e a participação da
mesma. Esses fatores facilitam a identificação de suas necessidades, melhorando o
planejamento da promoção da saúde, minimizando traumas decorrentes da hospitalização
infantil (BRASIL, 2004).
O profissional de enfermagem deve estar preparado para lidar com as necessidades do
escolar, nesse contexto, além do conhecimento clínico e habilidades técnicas, o enfermeiro
também precisa ter uma relação empática, interação, sensibilidade, para assim realizar um
cuidado de qualidade para essas crianças.
Compreender a experiência da criança doente e hospitalizada aponta para uma
assistência de enfermagem em que as palavras e os comportamentos possuem o valor
significativo que é a comunicação. Esta pode ser transmitida de forma verbal ou não verbal e
elas servem para traduzir ao profissional a real percepção dessas crianças sobre os seus
cuidados e ações. Segundo Gomes e Erdmann (2005, p.26) “A criança precisa que a
enfermagem exercite suas habilidades de ouvir, tocar, compreender e conhecer o universo do
ser criança, durante a sua hospitalização”.
As crianças têm consciência de seus sentimentos, desejos, ideias e expectativas, são
capazes de expressá-los desde que haja alguém interessado em ouvi-las. Elas se comunicam
de forma pura e verdadeira, e quando elas falam, revelam seus sentimentos, significados, e
relação com o ambiente onde estão inseridas.
Com base no exposto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo, a percepção da
criança hospitalizada em idade escolar acerca dos cuidados de enfermagem.
1.1 QUESTÕES NORTEADORAS
 Qual a percepção que as crianças em idade escolar têm acerca dos cuidados de
enfermagem?
 Na percepção da criança em idade escolar, qual seria a melhor forma de se realizar o
cuidado pela equipe de enfermagem?
1.2 OBJETIVOS
 Identificar a percepção da criança hospitalizada em idade escolar acerca dos cuidados
de enfermagem.
 Discutir as melhores formas de abordagem da criança hospitalizada em idade escolar
quanto aos cuidados de enfermagem.
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1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Para uma melhor aproximação com o tema escolhido, foi feita uma busca na base de
dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) e na biblioteca virtual
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), utilizando-se a seguinte combinação de
palavras: "Criança hospitalizada AND Cuidados de enfermagem".
Os critérios de inclusão que orientaram a seleção das publicações foram: artigos com
resumo e texto na íntegra, disponíveis na base, nos idiomas inglês/português/espanhol e com
recorte temporal dos últimos 10 anos. Foi usado como critério de exclusão: publicações que
abordavam neonato, adolescente e lactente, pois o estudo tem o enfoco na criança em idade
escolar, teses e dissertações, publicações que abordavam o cuidado da família/familial à
criança hospitalizada.
Essa pesquisa resultou em um total de 17 publicações, sendo 14 na LILACS e 3 na
SCIELO. Das 17 publicações encontradas, 15 foram selecionadas obedecendo aos critérios de
inclusão e exclusão.
Thomazine et al. (2008) através de um resgate histórico examinam as transformações na
assistência de enfermagem à criança hospitalizada e sua influência na atual forma de
organização do trabalho, tendo como resultado que a concepção social do ser criança, o
desenvolvimento dos serviços de saúde, o modelo de saúde, o desenvolvimento das ciências
sociais e a prestação de assistência à criança hospitalizada, foram primordiais para a atual
forma de organização do trabalho em clínica pediátrica. E através do estudo de Quirino e
Collet (2009), é possível identificar os complicadores do atendimento de enfermagem de
qualidade advindos da organização dos processos de trabalho, como o atendimento centrado
no procedimento, a fragmentação de tarefas, a insuficiência de recursos humanos, sobrecarga
de trabalho, superlotação, insatisfação e a desmotivação profissional.
Martinez, Tocantins e Souza (2013), identificaram as especificidades da comunicação na
assistência de enfermagem à criança, através da análise de como a comunicação com a criança
faz-se presente durante a assistência de enfermagem, tendo como resultado a importância da
linguagem falada, linguagem comportamental e da atitude profissional. Neste mesmo sentido,
Cunha e Zagonel (2006) ratificaram que a ação de cuidar pode ser singular e individual,
porém há o envolvimento das pessoas em uma relação dialógica de trocar, compartilhar, dar e
receber, e que somente assim é possível tornar a prática de enfermagem humanística, efetiva e
resolutiva.
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Três estudos apontaram a necessidade de adaptar o ambiente hospitalar e as práticas de
enfermagem às necessidades da criança, a fim de diminuir o sofrimento e minimizar riscos de
traumas decorrentes da hospitalização. Nesse contexto, a inserção do lúdico no ambiente
pediátrico hospitalar torna-se válido no processo de humanização e integralização da
assistência (FAVERO et al., 2007; MAGNABOSCO, TONELLI e SOUZA, 2008; BRITO et
al., 2009).
Nos estudos realizados por Jansen, Santos e Favero (2010) pôde ser verificado os
benefícios da utilização do brinquedo terapêutico (BT) na assistência de enfermagem, por
facilitarem a comunicação, participação, aceitação de procedimentos e motivarem a criança, o
que possibilita a manutenção da individualidade, diminuição do estresse e possibilidade de
implementação de um cuidado atraumático à criança. Apesar dos benefícios apontados pelo
BT, no estudo de Francischinelli et al. (2012) os enfermeiros relataram dificuldades
decorrentes da falta de tempo para utilizar o BT.
Pinto et al. (2009) abordaram em seus estudos a importância dos familiares no
prognóstico da criança hospitalizada, deste modo, sua participação e conhecimento sobre a
doença e procedimentos facilitam a recuperação da criança. Alves et al. (2006) destacaram
que a desestruturação da família frente a criança hospitalizada é inevitável, pois altera sua
rotina diária e muda sua rotina, impondo também alterações na espacialidade e temporalidade
da criança.
Segundo Sousa et al. (2011) e Catrib e Oliveitra (2010) foi possível verificar que apesar
de ainda haver uma forte tendência a valorizar os aspectos técnicos e mecânicos da
assistência, a equipe de enfermagem realiza uma série de cuidados que visam uma abordagem
integral e humanizada seja qual for o grau de complexidade da assistência a ser prestada.
Tremarin, Gawleta, Brandalize (2009) apontaram que para isso se tornar uma prática comum,
instituições formadoras devem incentivar o estudo de teorias de enfermagem e sua aplicação
na prática profissional para contribuir com a construção do conhecimento em enfermagem e
aprimorar a assistência prestada.
Dentre todos os artigos selecionados, apenas o de Peña e Juan (2011) descreveram a
experiência da criança na interação com os profissionais de enfermagem, tendo como
resultado a efetividade do cuidado recebido, e reconhecimento da utilização de conteúdos
afetivos e sociais pelos profissionais.
Desta forma evidenciou-se a importância de colocar a criança como protagonista deste
estudo, dando voz a esta que muitas das vezes é interpretada por outros. E como o estudo de
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Peña e Juan (2011) foi realizado na Espanha, o atual estudo teve o intuito de mostrar a
realidade da interação enfermeiro-criança do Brasil, já que não foram encontrados trabalhos
tendo como fonte de pesquisa as crianças, e sendo do país de origem da publicação.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR

Durante o desenvolvimento infantil a criança passa por diferentes etapas, e é
importante que o profissional de enfermagem conheça cada uma delas para que possa
direcionar seu plano de cuidados a fim de atender suas especificidades.
O período pré-natal é aquele que vai desde a concepção ao nascimento, envolvendo o
período germinativo (aproximadamente as duas primeiras semanas), embrionário (de 2 a 8
semanas) e fetal (de 8 a 40 semanas). É considerado um dos períodos mais importantes do
desenvolvimento, pois a taxa de crescimento é rápida e ele possui uma dependência total as
relações de saúde materna, e algumas manifestações do neonato enfatizam a importância de
cuidados pré-natais adequados para a saúde e bem-estar do bebê (HOCKENBERRY;
WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
Lactância é período correspondente do nascimento aos 12 meses, envolvendo a
classificação de neonato (de 0 a 28 dias após o nascimento) e lactente (de 1 mês a 12 meses).
Esse é um período de rápido desenvolvimento motor, social e cognitivo, na qual o bebê
estabelece uma confiança básica com o mundo e os fundamentos para relações interpessoais
futuras através da reciprocidade com o seu cuidador (pais) (HOCKENBERRY; WILSON;
WINKELSTEIN, 2011).
Primeira infância, período de 1 a 6 anos de idade em que são divididas em infante (de
1 aos 3 anos e pré-escolar (de 3 aos 6 anos). Período caracterizado por grandes descobertas e
atividade intensa que se estende a partir do momento que a criança aprende a caminhar sem
auxílio até sua entrada na escola. É uma fase nítida de desenvolvimento físico e da
personalidade. Os avanços evolutivos motores continuam gradativamente. E é nessa idade que
as crianças adquirem linguagem e maiores relações sociais, aprendem os papéis estipulados
pela sociedade, adquirem o autocontrole e a precisão dos movimentos, desenvolvendo uma
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percepção crescente entre dependência e independência, começando a desenvolver seu
autoconceito (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
Infância média ou idade escolar é aquela que corresponde a faixa etária de 6 a 12 anos.
É nesta fase que a criança passa a abrir seus horizontes e se concentra no mundo mais amplo
de relações com seus colegas, deixando de pertencer apenas ao seu grupo familiar. O
desenvolvimento físico, mental e social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades é
realizado de forma gradativa. A interação social e o desenvolvimento moral precoce são de
suma importância para os estágios posteriores da vida, sendo este um período crítico no
desenvolvimento do autoconceito (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
Infância tardia, considerada dos 11 aos 19 anos, envolvendo a fase pré-puberal ou préadolescência (10 a 13 anos) e a fase adolescência (dos 13 anos a aproximadamente 18 anos),
considerado como período de transição que começa no início da puberdade e percorre até o
início da entrada na vida adulta, em geral quando conclui o ensino médio. Uma fase agitada
de amadurecimento rápido e importantes mudanças físicas e emocionais, assim como a
definição do autoconceito, advindas do amadurecimento biológico e da personalidade. É na
fase final da adolescência que o jovem passa a internalizar todos os valores previamente
aprendidos e se concentra na identidade individual e não grupal (HOCKENBERRY;
WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
A partir da classificação acima e de acordo com Pereira (2007), podemos considerar
que a criança a partir dos 6 anos de idade já possui as competências sensório-motoras
necessárias para interagir com o meio, e é nessa fase que o ambiente escolar passa a ser a
experiência central e fundamental para o desenvolvimento cognitivo, físico e sócio-emocional
dessa criança. É a partir da escola que o convívio social passa a ter novos personagens, e que
regras e exigências de conduta contribuirão na construção de hábitos e condutas desses
futuros adultos.
O desenvolvimento do escolar passa a ser voltado para a sua autonomia, através do
controle do seu corpo, força, equilíbrio e postura, o que favorece a realização de atividades
motoras que aguçam a memória, o raciocínio e a interação com a diversidade. A fase escolar
pode ser considerada como a mais extensa devido a enorme carga de conhecimentos e
vivências adquiridas, assim como um período de grandes mudanças físicas e emocionais,
onde a criança transita entre a infância e a adolescência (MITRE; GOMES, 2004).
De acordo com Castanha, Lacerda e Zagonel (2005) quando essa criança adoece e
precisa de cuidados hospitalares os sentimentos de incapacidade, restrições e perda das
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funções tomam conta dos seus pensamentos. Portanto, segundo Magnabosco, Tonelli e Souza
(2008) torna-se fundamental a compreensão das fases de desenvolvimento para uma
abordagem mais adequada das necessidades dessas crianças, como através da explicação dos
procedimentos, em que parte do corpo será realizada e por que, permitir que essa criança
conheça os equipamentos e tire dúvidas, além de prepará-la com antecedência, informando
meios de manter o controle, como realizar respiração profunda, tentar relaxar, apertar a mão,
dentre outros. Isso ajudará no processo de confiança e cooperação da criança com o
profissional.
Contudo, atribuir-lhe funções de responsabilidade na execução do procedimento,
através de tarefas simples como segurar o algodão com álcool e a gaze, e retirar o
esparadrapo, se tornam medidas que contribuem para que a criança se sinta como um
elemento importante no processo. Sempre que for possível, incluir o escolar na tomada de
decisão, dando opções de escolha como local e hora para a realização do procedimento, e
proporcionar privacidade para o mesmo (SOUZA; ROSSETTO, 2005).

2.2 HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL

Zannon (1991) em seu estudo relatou que o meio hospitalar tem organização
estabelecida para o tratamento das enfermidades e, via de regra, não é planejado para atender
à individualidade de cada criança e necessidades globais da vida na infância, como a demanda
de energia para gastar e estar em constante crescimento e desenvolvimento físico, emocional,
social e intelectual, isto gera restrições de diversas maneiras, condicionando os estímulos ao
desenvolvimento. Sendo assim, apesar da implementação da ECA1 e de anos após a
publicação de Zannon, artigos atuais continuam apontando que a veracidade das condições
daquela época se assemelham aos dias de hoje.
A hospitalização e a doença constituem na maioria das vezes a primeira crise que as
crianças se deparam, sendo assim, as reações das crianças a estas crises são influenciadas
pelos seus sentimentos frente à hospitalização, sua fase de desenvolvimento, experiência
prévia com a doença, separação, gravidade do diagnóstico, capacidade de enfrentamento e o
apoio disponível a esse escolar (HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
1

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Índice elaborado
por Edson Seda. Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 1994.
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Mesmo com todas essas vertentes, o enfrentamento da hospitalização também pode ser
classificado por fases, são essas: Fase de protesto, Fase de desespero e a Fase de
desligamento. Na primeira fase, as crianças reagem agressivamente a separação dos pais, elas
choram, gritam, procuram e chamam seus pais, não deixando que estes saiam do local, tentam
escapar para encontra-los, evitam e rejeitam o contato com estranhos através de ataques
verbais e físicos. Só cessam quando atingem a exaustão física (HOCKENBERRY; WILSON;
WINKELSTEIN, 2011).
Na segunda fase a depressão é evidente, a criança para de chorar, se torna menos ativa,
isola-se das outras pessoas, demonstra perda de interesse pelo ambiente, brincadeiras ou
alimentos, o que pode comprometer suas condições físicas. Regridem para comportamentos
anteriores, como por exemplo, volta a chupar o dedo, urinar na cama, querer usar mamadeira
e chupeta. Esses comportamentos podem durar por intervalos de tempos variáveis
(HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
Na terceira e última fase, podendo também ser chamada de negação, geralmente
ocorre após uma separação prolongada dos pais, e seus comportamentos representam um
ajustamento superficial a essa perda. Passam demonstrar interesse pelo ambiente e pelas
outras pessoas, interagindo com estranhos, com os profissionais e outras crianças, brinca,
aparenta formar novos relacionamentos e estar feliz. Ela passa a fazer isso tudo para escapar
da dor emocional do desejo da presença dos seus pais, atribuindo maior importância aos
objetos materiais. Esta é sem dúvida a fase mais grave, e o profissional de enfermagem deve
ter a percepção de analisar essa criança e impedir que chegue a esse estágio, pois ela pode
trazer consequências negativas para o desenvolvimento dessa criança (HOCKENBERRY;
WILSON; WINKELSTEIN, 2011).
Tendo em vista a desordem que a hospitalização causa na vida da criança, a sua
admissão é a primeira impressão do novo lugar que a irá acolher, logo, tanto o ambiente
quanto os profissionais devem estabelecer uma relação de segurança e confiança, favorecendo
a adaptação do escolar, diminuindo seu receio minimizando o estresse decorrente do processo
de hospitalização (SABATES, 1999).
Isso pode ser alcançado através do fornecimento de informações que é previsto no
item 8 da Resolução n°41/1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA (BRASIL, 1995) ao estabelecer que a criança tem o “direito a ter
conhecimento adequado de suas enfermidades, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a
serem utilizados, do prognóstico, respeitando sua fase cognitiva...”.
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Como já foi visto, as crianças em idade escolar em geral possuem muito interesse
sobre sua saúde e doença. Eles definem a doença por meio de sintomas como: indisposição,
dor e falta de vontade de comer, e acreditam que a doença acontece com algumas pessoas
trazendo consigo consequências físicas que são sentidas através de mudanças no seu corpo
(HOCKENBERRY; WILSON; WINKELSTEIN, 2011).

2.3 HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO À CRIANÇA HOSPITALIZADA

Realizando um recorte histórico sobre a jornada da humanização no Brasil, é possível
perceber que essa prática é de certa forma recente, e ainda pouco implementada nos hospitais.
Deu-se início em 2000 na qual foi gerado o PNHAH - Programa Nacional de
Assistência Hospitalar pelo Ministério da Saúde, que teve como objetivo intensificar o
movimento de humanização da atenção à saúde na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
Após 4 anos, o mesmo apresenta a adoção da Política Nacional de Humanização da Atenção e
da Gestão da Saúde (PNH) na rede de hospitais conveniadas ao SUS (MS, 2004).
Este programa tem como intuito a elaboração de alterações nas formas tradicionais de
gerir e prestar assistência à saúde, em que compreende-se que “humanizar é ofertar
atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com
melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais” (Brasil MS, 2004, p.5). Em prol dessa conquista a PNH sugere que sejam fomentadas ações que
valorizem as relações interpessoais e o respeito bilateral, encorajando a cultura da paz nas
unidades de saúde e empregar as linguagens da arte, a fim de dispor a reflexão sobre as
atitudes cotidianas nas relações com o próximo (LINHARES; LIMA; MAXIMIANO, 2010).
De acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2000), humanização nada mais é que
“respeitar o outro como ser singular e digno”, conhecer o outro, por meio do diálogo, pois o
ser humano é essencialmente um ser de linguagem verbal quanto não verbal, um indivíduo de
relações, consequentemente o desrespeito ao estatuto ético da palavra assegura condições de
injustiça e violência (DESLANDES, 2004).
Dessa forma, humanizar a assistência em saúde para as crianças implica em dar voz à
criança hospitalizada e ao profissional, a fim de se estabelecer uma rede de diálogo, que pense
e promova ações a partir da dignidade ética da palavra, reconhecimento mútuo, da
solidariedade e do respeito. Dando a possibilidade de se colocar no lugar do outro, abrindo
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possibilidade para que ela saiba sobre sua situação e que possa ajudar a criar formas de
resolver, na medida do possível. Já que cada pessoa é um ser único e que seu planejamento de
cuidados deve ser elaborado de forma individual e não somente de acordo com sua doença
(OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
Em se tratando de crianças, a humanização é a ferramenta fundamental que o
enfermeiro deve ter para conseguir interagir com elas, sendo assim, a utilização do lúdico
como medida terapêutica propicia a continuidade do desenvolvimento e facilita o
restabelecimento físico e emocional, por fazer da hospitalização um período menos
traumático. O hábito de brincar ainda reduz a ansiedade, raiva, tensão, conflito e frustração, e
opera como atividade que interliga a criança do profissional, pois favorece a obtenção dos
objetivos pré-estipulados (BRITO et al., 2009).

2.4 CUIDADOS DE ENFERMAGEM A CRIANÇA HOSPITALIZADA

Considerando que as crianças, por suas características e peculiaridades, exigem maior
atenção e cuidado por parte dos profissionais, qualquer trauma que ela venha a sofrer irá
interferir proporcionalmente na qualidade de vida e em seu pleno desenvolvimento.
Então, para realizar uma abordagem adequada de assistência à criança, o enfermeiro
deve mostrar-se comunicativo e promover uma relação de confiança entre a criança e seus
responsáveis, minimizar o estresse e a ansiedade associados à avaliação de várias partes do
corpo, lembrando que sua avaliação em direção cefalocaudal pode ser alterada no exame da
criança a fim de acomodar as suas necessidades de desenvolvimento, permitir a preparação
máxima da criança, preservar a segurança essencial da relação pais-criança e maximizar a
acurácia e a confiabilidade dos achados de avaliação (HOCKENBERRY; WILSON;
WINKELSTEIN, 2011).
O cuidado tecnicista pode ser ensinado nas escolas de graduação, porém, o
profissional de enfermagem só adquire sua plenitude no ato mais subjetivo que expressa a
palavra “cuidar”, através das situações por ele vivida, da sua interação com os indivíduos, da
troca de informações, conhecimentos e sentimentos que estes compartilharam a beira de cada
leito. Esse processo longo e contínuo que só alguns têm a sensibilidade de absorver é o grande
responsável por formar enfermeiros de qualidade (ALVES, et al. 2006).
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Através de pesquisas, estudos e a vivência de profissionais, podem ser identificados
nos dias de hoje diferentes tipos de abordagem existentes nos hospitais, e as mais conhecidas
dentre elas são as abordagens centradas: na patologia da criança; na criança; e na criança e sua
família. Estas por sua vez, são nitidamente diferenciadas em cada equipe e instituição, onde
são instituídas de acordo com seus preceitos e fundamentos.
O modelo centrado na patologia da criança tem como foco seus sinais e sintomas,
embasados na necessidade de cuidados profissionais, a equipe hospitalar adota uma percepção
de que a criança é um ser limitado, dependente, sem poder de decisão; a criança possui
características físicas e emocionais diferente dos adultos, principalmente em relação aos seus
órgãos e sistemas; e a prática pediátrica está fundamentada no diagnostico e cura dessa
doença (SCHMITZ, et al., 2005).
Sendo assim, todo o esforço da equipe de saúde está voltado para a obtenção de dados
referentes aos problemas de saúde dessa criança, no rápido diagnostico e na implementação
de medidas terapêuticas eficazes (SCHMITZ, et al., 2005).
Podemos visualizar essa funcionalidade também na unidade terapêutica, onde as
crianças são agrupadas pelas suas afecções, e de forma a ficar mais fácil a sua monitorização
pela equipe. Os setores geralmente não possuem distrações, como cores e adesivos, o que
pode ser benéfico para o profissional, porém inadequados para crianças (SCHMITZ, et al.,
2005).
A parte recreativa desse modelo, geralmente é ineficiente para os estágios de
desenvolvimento da criança, com poucos brinquedos, estimulação, deixando de ser um local
para recreação, sendo apenas um hospital, com sua disciplina rígida, normas e rotinas
generalizadas (SCHMITZ, et al., 2005).
A interação entre profissional, criança e família acaba sendo mínima, e esta se dá de
forma vertical, hierarquizada, no qual esse profissional de saúde é o detentor das informações
sobre a criança e ele as repassa a família quando e o que julgar necessário. Os momentos de
interação se dão somente quando necessários, como na admissão, voltados para a coleta de
dados, quando há uma mudança no tratamento, ou algum agravamento que atrase a alta
hospitalar dessa criança (SCHMITZ, et al., 2005).
Com isso, a família acaba adquirindo uma postura mais passiva, aceitando as ações da
equipe, e de raramente interferir nas condutas dos profissionais ou de pedir informações. Essa
conduta centrada na equipe de saúde, mais especificamente, na figura do médico está
relacionada ao tratamento da doença, sendo fundamentada nos conceitos físicos, químicos e
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biológicos, dispensando uma visão mais ampla sobre as necessidades da criança em questão
(SCHMITZ, et al., 2005).
Por fim, esse modelo tem como vantagens o menor tempo de hospitalização; economia
de pessoal e material; maior aproveitamento do espaço físico da unidade; e provocar menor
estresse a equipe, pelo menor envolvimento com o paciente. E suas desvantagens podem ser
caracterizadas como: relacionamento difícil com a família; desconfiança dos familiares com
relação aos cuidados prestados; ansiedade; e desinteresse de familiares, acarretando no
abandono de crianças no hospital (SCHMITZ, et al., 2005).
Schmitz et al. (2005) descreve o modelo centrado na criança como aquele que
percebe a criança como um ser em desenvolvimento, com suas vulnerabilidades e
necessidades decorrentes dessa situação; onde a criança necessita manter seu vinculo afetivo
continuo com pessoas, ambiente e objetos; no qual o profissional deve ter sentimento de
carinho à criança e demonstrá-lo na prática diária através da manutenção de relações afetivas.
Essa abordagem tem sido cada vez mais adotada nas instituições pediátricas. Ela
entende a criança por sua unidade biopsicoespiritual, dando ênfase nas peculiaridades dos
seus estágios de crescimento e desenvolvimento, bem como seus hábitos e costumes, que
podem ser obtidos também através de uma conversa horizontal com os familiares. Isso tudo
vem a somar na estadia dessa criança, facilitando o convívio com a equipe, transmitindo
conhecimento para esse familiar e levando um pouco do lar para o ambiente hospitalar
(SCHMITZ, et al., 2005).
As decisões são elaboradas de forma mais democrática, na qual a equipe de saúde em
geral adquire mais autonomia, não somente o médico. Pois todos possuem como objetivo o
bem estar dessa criança e participam ativamente desses cuidados. Essa família passa a ser
informada sempre que possível, juntamente com o esclarecimento de suas dúvidas
(SCHMITZ, et al., 2005).
Podemos citar como as principais vantagens dessa abordagem o ambiente mais
descontraído; relacionamento e integração entre criança, família e profissional; participação
ativa da criança e sua família na assistência; obtenção de um maior número de informações,
colaborando com a assistência; menor possibilidade de ocorrer agravos psíquicos e distúrbios
no crescimento e desenvolvimento; menor alteração na vida dessa criança; favorece a
prevenção de reinternações; e as decisões são compartilhadas entre a equipe (SCHMITZ, et
al., 2005).
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Suas dificuldades podem estar relacionadas com o maior custo, devido a áreas mais
amplas, brinquedos, materiais apropriados e mais gasto de material de consumo dessa criança
e família; provoca maior estresse à equipe devido os envolvimentos com a criança e sua
família; exige um maior preparo da equipe de enfermagem; demanda de familiares que não se
adaptam ao modelo, pela falta de interesse acerca da hospitalização, problemas individuais;
equipe que possui dificuldade de se adaptar ao modelo, por ter que orientar, auxiliar e
supervisionar esses cuidados (SCHMITZ, et al., 2005).
O modelo centrado na criança e sua família, também chamado de modelo de
assistência integral pode ser considerado o modelo mais recente e menos encontrado nas
instituições hospitalares. Ele reconhece que a família está diretamente ligada a criança, sendo
assim, a enfermagem deve apoiar a família assim como seu papel natural no cuidado e na
tomada de decisão, pois são eles que possuem a experiência de cuidarem dos seus filhos tanto
dentro quanto fora do contexto hospitalar (NEWTON, 2000).
São consideradas as necessidades da criança e daquele que a acompanha,
reconhecendo as diversidades entre as estruturas familiares e origens, metas, sonhos,
necessidades de apoio, estratégias e ações, serviços e informações (HOCKENBERRY;
WILSON; WINKELSTEIN, 2011). Que pode ser resumido por Schmitz et al. (2005) como a
interação dos fatores biopsíquicos, socioculturais, econômicos e ecológicos dessa criança.
Esse modelo leva em consideração os conceitos básicos de capacitação e
empoderamento. A capacitação dos familiares é estabelecida quando o enfermeiro cria
oportunidades e meios para que eles se manifestem, tirem duvidas, sejam ouvidos e se
integrem ao cuidado dos seus filhos. Já o empoderamento está diretamente relacionado à
interação do familiar com a assistência prestada à criança, permitindo a eles certo grau de
controle, capacidades e ações, fazendo parte do prognóstico positivo dos seus filhos. Esses
dois conceitos trazem benefícios para os três grupos de interesse- enfermeiro, criança e
familiar (COLLET; ROCHA, 2004).
Essa abordagem possui como pilares a visão da criança de forma holística; a família
como principal cuidador dessa criança; reconhecer as potencialidades da criança e sua família
como potencializador do cuidado; e a execução dos cuidados deve ser assumida por ambos
(profissionais e familiares) conforme a necessidade especifica. Diferente dos demais modelos,
esse é extremamente dinâmico, democrático e participativo, no qual toda equipe participa da
tomada de decisão e a família assume juntamente a responsabilidade dessas ações (MOLINA,
et al., 2007).
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Podemos citar como vantagens desse modelo, o envolvimento da criança e família nas
questões de saúde; aprendizagem continuada, a partir da participação da família; maior
compromisso e divisão de responsabilidades com a família; bem como seu relacionamento
mais democrático com a equipe (SCHMITZ, et al., 2005).
Como principais problemas, Schmitz et al. (2005) descreve como: família que não
desejam assumir essas responsabilidades; insuficiência de recursos da família e/ou de
comunidade para o desenvolvimento do plano assistencial; famílias com dificuldade de
discernir suas limitações na assistência; maior custo para a instituição, pela necessidade de
material permanente e de consumo pessoal; necessidade de treinamento desse profissional da
saúde para lidar com essa família.

2.5 A IMPORTÂNCIA DE OUVIR A CRIANÇA

Grande parte das pesquisas que buscavam conhecimento para fundamentar o
cuidado das crianças tinha como fonte de dados, em sua maioria, suas mães, a fim de
obterem-se dados sobre a criança e não com a criança. Atualmente, essa prática está
sendo revista, pois a criança pode fornecer dados sobre ela própria. A literatura
aponta que as crianças são as melhores fontes para levantar dados sobre elas
mesmas, contudo, a tarefa de entrevistar crianças não é fácil. É desejável que os
pesquisadores registrem seus sucessos e dificuldades no processo de entrevistar
crianças, para que possam auxiliar outros pesquisadores (OLIVEIRA et al., 2010, p.
301).

Tendo em vista que a entrevista com crianças ainda é uma técnica pouco utilizada na
literatura, devido ao fato de subjugar a criança como incapaz de expressar suas próprias
escolhas, percepções e julgamentos. Contudo, com o aumento do conhecimento a respeito da
criança, a prática da entrevista com crianças vem sendo gradativamente explorada
(CARVALHO et al.,2004).
Para isso, é imprescindível que se inclua a criança a partir de indagações a respeito do
seu nome, idade ou outras informações desde o primeiro contato com ela. Hockenberry (2011)
informa ainda que as enfermeiras habitualmente fazem todas as perguntas aos responsáveis,
ainda que a criança seja grande o suficiente para falar de si. Isso acaba contribuindo para a
falta de informações fundamentais a respeito da real percepção da criança hospitalizada.
Para Cruz (2008, p. 37) torna-se indispensável “[...] captar a visão de crianças, pois é a
partir de suas vozes que medidas de proteção e de atendimento mais prementes serão tomadas
pelas equipes [...]”. Conforme Vieira e Lima (2002), ao dar voz às crianças se é possível
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perceber a dimensão que o processo de hospitalização tem em suas vidas, hospitalização essa
que é vivenciada de forma única como uma experiência individual.
O estudo realizado por Martinez, Tocantins e Souza (2013), teve como importante
constatação a comunicação como característica fundamental e indissociável da assistência
prestada à criança hospitalizada. Nele também consta a definição de sete temas como forma
de comunicação que o enfermeiro pode estabelecer com essa criança, são elas:

I.

Fala: através do repasse de informação sobre os procedimentos a serem realizados,
com o propósito de envolver a criança, família e equipe multiprofissional, como
também suas dificuldades;

II.

Toque – contato físico: propiciando a aproximação entre enfermeiro/criança, através
do afago, do carinho, do toque, das maneiras de tocar e de pegar no colo;

III.

Olhar: discernir as necessidades de saúde;

IV.

Gestos: reciprocidade de sentimentos e ideias de maneira mais objetiva;

V.

Lúdico: momentos para brincar através da utilização do brinquedo terapêutico, de
jogos, músicas, sons, desenhos, cores e leituras;

VI.

Atitude do enfermeiro: refere-se à atenção assegurada para criança e família;
transmissão de respeito e segurança;

VII.

Ações de cuidar: cuidado como momento de interação e integração dessa criança no
âmbito hospitalar – comunicação verbal e não verbal.

Conforme Shin e White-Traut (2005), a importância de se ouvir a criança também está
diretamente relacionada na avaliação da qualidade da assistência prestada pela equipe de
enfermagem na pediatria dos hospitais, sendo um meio de contribuição para o direcionamento
mais eficaz da prática assistencial no processo de cuidar.
Considerando que esse papel de avaliador é da criança que recebe esses cuidados, o
meio para estabelecê-lo deve ser de acordo com a capacidade de entendimento e expressão
desses escolares, como por exemplo, através da entrevista mediada pelo desenho que
contempla claramente a fase de desenvolvimento em questão (SPOSITO, 2013).
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http://dragonball.wikia.com/wiki/File:Goku_on_Kinto'un.png
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3 METODOLOGIA

3.1 DESENHO DA PESQUISA

O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, pois para Minayo (2010) esse
tipo de pesquisa “se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. Ou seja, ela 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”.
A pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir eventos e, normalmente não emprega
instrumental estatístico para análise dos dados. Minayo (2010, p. 57) refere que:

“... é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das
crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos
fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e
pensam. As abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos
e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de
relações e para análises de discursos e de documentos.”

Esta pesquisa possui característica descritiva exploratória, que de acordo com Gil
(2007), as pesquisas descritivas possuem o objetivo de descrever as características de uma
população, fenômeno ou de uma experiência. Assim como para Andrade (2002), a pesquisa
descritiva preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretálos, e o pesquisador não interfere neles.
As pesquisas exploratórias buscam apresentar de forma geral o assunto em questão, a
fim de familiarizar o leitor com o estudo que está sendo analisado. É realizada geralmente
quando o tema escolhido é pouco explorado, tendo por objetivo procurar padrões, hipóteses e
ideias, possibilitando então, alicerçar uma visão crítica e pessoal sobre o assunto (GIL, 2007).
E ainda, para o mesmo autor (2007) ela proporciona uma familiaridade, uma aproximação
maior com a questão em si, com o objetivo de torná-lo compreensível ou formular hipóteses.

34

São intenções fundamentais da pesquisa exploratória: proporcionar maiores
informações sobre o assunto que será investigado; facilitar a delimitação do tema de pesquisa;
orientar a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses; ou descobrir um novo tipo de
enfoque sobre o assunto (ANDRADE, 2002).

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO

O local de realização do estudo foi a brinquedoteca da enfermaria de um Hospital
Universitário vinculado a uma Universidade Federal, que atende crianças com doenças
diversas.
A enfermaria dispõe de 12 leitos ao todo, de um lado do setor estão dispostos 3 leitos
para lactentes e 3 para pré-escolares, e do outro lado 6 leitos para os escolares. Ao centro do
setor encontra-se a enfermaria, que possui a estrutura de um aquário, para facilitar a
visualização dos pacientes e seus acompanhantes, assim como o trabalho prestado pela
equipe, é neste local onde são preparados os medicamentos e onde a mesma se reúne para
passagem de plantão.
Na saída da enfermaria dos escolares possui um corredor de fácil acesso para todos
onde encontra-se a brinquedoteca. Seguindo o corredor estão dispostos a sala do expurgo e
materiais utilizados, o banheiro, que é utilizado pelas crianças e acompanhantes de ambos os
sexos, e a sala para a realização dos procedimentos invasivos. Na outra saída da enfermaria
encontram-se as mesas para reuniões e anotações assim como as salas das demais equipes,
sala para armazenagem dos prontuários, copa e repouso de enfermagem.
Destacamos que neste setor o local para a coleta de dados foi a brinquedoteca, que em
geral, não é utilizada no período da tarde, horário eleito para o trabalho de campo. Ela dispõe
de rede elétrica para manter ligadas as bombas infusoras, caso alguma criança esteja em
infusão contínua de algum medicamento, ou hidratação venosa. A sala conta ainda com mesas
e cadeiras em tamanho infantil, dispõe de lápis de cor, caneta colorida, giz de cera, papéis e
alguns brinquedos. Por ser um ambiente mais privativo, o nível de ruídos é baixo, e isso torna
a gravação mais nítida, facilitando assim a transcrição, além de garantir a privacidade da
criança durante a entrevista.
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Com a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, fui até a enfermaria
em questão, me apresentei ao responsável pelo setor e expliquei os objetivos e
operacionalização da pesquisa.
Posteriormente, foi realizado o contato com o responsável da criança, inicialmente,
através de uma apresentação, foi falado sobre a pesquisa, destacando seus objetivos, assim
como os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (apêndice
3) que é voltado para o responsável, e no Termo de Assentimento (apêndice 4) que é para a
criança.
Com a obtenção da autorização e assinatura do responsável sobre a participação do
escolar no estudo, pôde-se ser admissível o convite à criança explicando os mesmos aspectos
abordados com seu responsável, porém em linguagem mais simples para facilitar seu
entendimento.
O consentimento do familiar foi formalizado com a assinatura do TCLE, e o aceite da
criança com a assinatura do Termo de Assentimento.

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA

Os participantes do estudo foram 10 crianças em idade escolar, consideradas aquelas
entre 6 a 12 anos, segundo Hockenberry, Wilson, Winkelstein (2011). Essa faixa etária foi
escolhida, pelo fato da criança em idade escolar já ser capaz de entender o que a levou para o
hospital, sua doença e a necessidade dos cuidados prestados para uma alta hospitalar efetiva.
Os critérios de inclusão se constituíram nas: crianças em idade escolar de ambos os
sexos; Crianças que estivessem hospitalizadas por três dias ou mais, pois nesse período a
criança terá tido contato com as 6 equipes de enfermagem do setor, pois a escala de trabalho
neste cenário é de 12x60, ou seja 12 horas de plantão com 60 de descanso. Assim, a resposta
da criança pôde-se ser embasada em sua vivência de cuidados de enfermagem com todas as
equipes do setor.
Os critérios de exclusão foram: crianças que estivessem sem acompanhante durante a
internação; crianças que não possuíssem ou não conseguissem responder as questões da
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pesquisa; e crianças em cuidados paliativos2, por ser essa fase bastante delicada para criança e
sua família.
Destacamos que o número de participantes foi determinado ao longo da realização do
trabalho de campo, já que para Duarte (2002), na metodologia qualitativa o número de
sujeitos participantes da pesquisa dificilmente pode ser definido a priori, pois o que se busca
é a qualidade, profundidade, recorrência e divergência das informações obtidas no
depoimento de cada sujeito.
Enquanto estiverem surgindo elementos que possam levar a novas perspectivas, as
entrevistas precisam continuar. É importante a organização dos dados colhidos no decorrer do
trabalho de campo para que, assim, possamos identificar o “ponto de saturação”, ou seja, a
existência de recorrência de ideias, padrões de comportamento, práticas e visões de mundo
(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008).
Para uma maior aproximação do leitor com os escolares do estudo, seguem alguns
dados de caracterização dos participantes. Que se encontram dispostos em duas colunas, a
primeira contém os desenhos elaborados pelos escolares durante as entrevistas e a segunda
contém as informações de caracterizações, como o nome do personagem escolhido
propriamente pelo escolar para ser o seu pseudônimo, juntamente com a sua ilustração dos
mesmos, sexo e idade dos menores.
A caracterização dos sujeitos através dos formulários referentes à identificação dos
escolares segue abaixo representada pelo Quadro 1.

2

Cuidados paliativos são os cuidados prestados por uma equipe multidisciplinar com o intuito de proporcionar
uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus familiares, em se tratando de uma doença que ameace a
vida. Através de medidas de amenização do sofrimento, da identificação precoce, avaliação e tratamento de
todos os sintomas que essa doença pode acarretar, sejam eles físicos, espirituais, emocionais ou psicológicos.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. National cancer control programmes: policies and managerial
guidelines. 2.ed. Geneva: WHO, 2002.
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QUADRO 1

Pseudônimo: Ben10

Sexo: Masculino
Idade: 6 anos
Pseudônimo: Cebolinha

Sexo: masculino
-Olá “Cebolinha” acorda.

Idade: 12 anos
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Pseudônimo: Chaves

Sexo: masculino
Idade: 12 anos

Pseudônimo: Goku

Sexo: masculino
Idade: 11 anos

39

Pseudônimo: Hulk

Sexo: masculino
Idade: 7 anos
Pseudônimo: Mônica

Sexo: feminino
Idade: 11 anos
Pseudônimo: Naruto

Sexo: feminino
Idade: 12 anos
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Pseudônimo: Power Rangers

Sexo: masculino
Idade: 6 anos

Pseudônimo: Scooby-Doo

Sexo: masculino
Idade: 10 anos
Pseudônimo: Transformers

Sexo: masculino
Idade: 6 anos
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Os dados do formulário referentes à história da doença dos escolares foram
organizadas no Quadro 2. Onde foram agrupados em 6 colunas, de acordo com o obtido
através da entrevista. Essas colunas puderam ser divididas em: personagens, que se refere aos
pseudônimos escolhidos pelos escolares; idade, colhida no prontuário e confirmada com o
familiar presente e a criança; sexo; motivo da internação, também colhido no prontuário e
perguntado aos participantes e familiares, bem como; procedimentos realizados; e dias de
internação.
QUADRO 2
Personagem

Idade

Sexo

Motivo da
internação

Procedimentos
realizados

Ben 10

6 anos

Masc.

Exame diagnóstico

Biópsia e broncoscopia.

4 dias

Cebolinha

12 anos

Masc.

Torção
tornozelo

Medicamento via oral,
punção, PPD.

12 dias

Chaves

12 anos

Masc.

Miastenia Gravis

Tomografia, exame de
hemoglobina, hidratação
venosa.

5 dias

Goku

11 anos

Masc.

Perda
visão

Administração
de
medicamentos
endovenosos e orais,
cirurgia
craniana
e
curativos.

7 dias

Hulk

7 anos

Masc.

Diagnóstico
de
edema em joelho

Compressa
venosa.

punção

4 dias

Mônica

11 anos

Fem.

Edema periorbital,
megacólon, anemia
e Infecção do trato
urinário.

Biópsia,
transfusão
sanguínea, clister, coleta
de
sangue
e
administração
de
medicamentos EV.

9 dias

Naruto

12 anos

Fem.

Cisto tireoidiano

Exame
de
sangue,
punção,
raio
X,
drenagem.

3 dias

Power Rangers

6 anos

Masc.

Exames
diagnóstico

para

Punção,
vacina
de
alergia, teste do suor,
tomografia, RX de face e
tórax, PAAR e curativo.

3 dias

Scooby-Doo

10 anos

Masc.

Abcesso periocular,
tumoração
em
região maxilar E. e
tumoração
em
região cervical E.

Curativo, biópsia, swab,
exame de sangue.

4 dias

Transformers

6 anos

Masc.

Celulite

Administração
de
antibióticos, drenagem
de abcesso e curativo.

em

súbita

da

e

Dias de
internação

4

Dias
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3.4 COLETA DE DADOS

A coleta de dados se deu através de uma entrevista semiestruturada mediada por
desenho, tendo em vista que as crianças retribuem o afeto e mantém a interação ao presentear
o profissional com um desenho ou mostrar-lhes seus pertences (GOIS, 2009).
Para Gil (2007), a entrevista semiestruturada é aquela baseada em certos
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que,
em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão
surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta forma, o pesquisado,
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco
principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo do
estudo.

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de
entrevistado e sobre os mais variados tópicos. A entrevista permite correções,
esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das informações
desejadas (MARTINS; BÓGUS, 2004 p. 49).

Devido ao fato do hospital em questão ser o mesmo no qual eu realizava estágios e o
projeto de monitoria, antes de realizar as entrevistas, já tinha tido certa interação com as
crianças, elas já me conheciam, favorecendo assim a minha aproximação para o estudo.
Nesta etapa foi utilizado um roteiro (apêndice 2) para identificar a percepção da
criança hospitalizada em idade escolar acerca dos cuidados de enfermagem e discutir as
melhores formas de abordagem da criança hospitalizada em idade escolar para os cuidados de
enfermagem, através da realização da entrevista semiestruturada, onde apresentam perguntas
abertas e fechadas. As perguntas fechadas estavam voltadas para identificação das
características dos sujeitos. O anonimato dos participantes foi mantido durante todo o tempo,
para isso foram utilizados codinomes para identifica-los, no caso, através de nomes de
personagens de desenho animado.
Quanto ao desenho, atualmente muitos pesquisadores que trabalham com crianças
buscam auxílio de recursos lúdicos, tais como o brinquedo terapêutico e o desenho, como
estratégia de comunicação durante a realização da entrevista para a obtenção dos dados. Neste
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sentido, não se objetivou analisar os desenhos feitos pelas crianças, e nem a interação da
criança com os brinquedos, esses recursos foram utilizados apenas para auxiliar a
comunicação para conseguir acessar os dados junto às crianças (OLIVEIRA RBG, et al, 2010;
CASTRO, SILVA, RIBEIRO, 2004; RIBEIRO; ÂNGELO, 2005; LAPA, 2011). Ainda com
relação ao uso do desenho, o estudo realizado por Martinez, Tocantins e Souza (2013), teve
como importante constatação que a comunicação entre a equipe e a criança pode ser facilitada
por momentos para brincar através da utilização do brinquedo terapêutico, de jogos, músicas,
sons, desenhos, cores e leituras.
Com base nas pesquisas referenciadas, esclarecemos que não foi pretensão desta
pesquisa utilizar o desenho como forma de acessar o inconsciente da criança, como ocorre em
testes projetivos (AIELLO-VAISBERG, 1995; TARDIVO et al., 2005). Destacamos que o
objeto de análise se baseou apenas na fala da criança, o desenho foi fotografado apenas para
fins ilustrativos.
Para operacionalização da entrevista mediada pelo desenho, para cada criança
individualmente, foi disponibilizado uma variedade de materiais: canetinhas, hidrocor, lápis
de cor, giz de cera, lápis, canetas esferográficas e uma folha de papel A4. Foi explicado que
poderiam utilizar o que quisessem.
Foi informado que poderiam desenhar tudo que consideram importante sobre a
enfermagem e da forma em que são cuidadas por eles, ou, caso preferissem, poderiam
responder sem desenhar, porém todas as crianças aceitaram desenhar.
As crianças tiveram um tempo para organizarem seu pensamento e expressa-los
através do desenho e depois expuseram durante a entrevista semiestrutura, através de
perguntas chaves como: Fale um pouco sobre os cuidados que as enfermeiras e enfermeiros
realizam em você. O que você acha desses cuidados? Como você gostaria de ser cuidado
pelas enfermeiras e enfermeiros?
Para um registro integral e preciso das falas dos sujeitos, as entrevistas foram gravadas
com o auxílio de um aparelho mp3, com autorização prévia dos participantes e seus
responsáveis. O anonimato dos participantes foi mantido durante todo o tempo, para isso foi
utilizado nomes de personagens de desenho animado para identificá-los. Esses nomes foram
escolhidos pelas próprias crianças, e nenhum deles precisou ser alterado por repetição, todos
os 10 personagens foram utilizados unicamente para cada escolar de forma espontânea.
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3.5 ANÁLISE DE DADOS

Após a coleta de dados, as falas dos sujeitos entrevistados foram transcritas na íntegra
e investigadas através da análise temática. Para Minayo (2010), a análise temática aborda
como uma exploração de núcleos de sentido evidenciados através de temas que compõem
uma comunicação, cuja presença ou constância apresentam significado para o objetivo
analítico do estudo.
Minayo (2010) propõe as seguintes etapas para concluir à análise temática dos dados:
1ª) Pré-análise, que inclui a leitura flutuante através do contato exaustivo com material, e a
constituição do corpus pela organização do material a fim de alcançar a legitimidade do
estudo; 2ª) Exploração do material, que se inicia com a definição de unidades temáticas
através de recortes no texto; 3ª) Tratamento dos resultados obtidos e análise, na qual o
pesquisador interpreta os dados a partir do seu quadro teórico, ou ainda determinar questões
que possam surgir da própria leitura do material, e expressa seu desfecho.
Para realização das fases para a análise temática, depois de toda as entrevistas
transcritas, comecei a organização do material como um todo. Li o material com o objetivo de
conhecer o conteúdo do mesmo.
Depois da leitura exaustiva do material, classifiquei as falas dos escolares a partir de
cores, e as palavras e expressões com o mesmo sentido foram coloridas com a mesma cor. As
cores respeitaram os objetivos da pesquisa, foram usadas as seguintes cores: azul claro para
destacar as falas que diziam respeito sobre o sono, repouso e barulho durante a internação;
azul escuro para mobilidade e restrições; amarelo, os que se referiam ao tempo/forma de
realização do procedimento e à segurança do paciente; cinza sobre a explicação dos
procedimentos; marrom sobre as falas que se referiam aos medos; roxo à dor; verde à
abordagem ou forma de tratamento; rosa para informações sobre a alimentação; e vermelho
para aquelas que se referiam ao brincar.
Depois de colorir as falas, todos os dados foram agregados em quadros, e esses grupos
levaram à especificidade do tema, surgindo então, as seguintes unidades temáticas: a
percepção do escolar acerca dos cuidados de enfermagem; e

as

melhores

realizar os cuidados de enfermagem à criança em idade escolar hospitalizada.

formas

de
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo respeitou as delimitações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, que regulamenta a pesquisa em seres humanos. 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 onde foi realizado. A aprovação tem número de parecer
621.194 com data de 04/04/2014 (Apêndice 5) Com o CAAE: 27884314.8.0000.5243. Ainda
em cumprimento a essa Resolução, o responsável legal da criança teve que assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, e a criança assinou o Termo de Assentimento.
O termo de Assentimento possui o mesmo teor informativo e esclarecedor do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (título do projeto, objetivos da pesquisa, etapas
necessárias para a realização da mesma, as atividades que foram realizadas, benefícios e
riscos que se pode ser ocorrer com a participação na pesquisa e identificação e contato dos
responsáveis pelo projeto), no entanto, são usadas palavras mais compreensíveis e mais fáceis
de entender de acordo com o nível de desenvolvimento da criança.
No Termo de Assentimento utilizam-se palavras mais compreensíveis, de melhor
entendimento para o nível de desenvolvimento da criança, porém com as mesmas informações
e esclarecimentos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelo adulto
(HIRSCHHEIMER; CONSTANTINO; OSELKA, 2010).
Foram explicados aos responsáveis e às crianças os termos, foram sanadas todas as
dúvidas e ficou exposto que a qualquer instante o responsável ou a criança poderia desistir de
participar da pesquisa sem ocasionar dano algum, e que seria garantido o anonimato e o sigilo
das informações obtidas com a pesquisa, através da utilização de nomes de personagens de
desenho animado.
Essas elucidações dos termos foram realizadas de duas formas, ou com o responsável e
a criança juntos, ou separadamente, quando as crianças já se encontravam na brinquedoteca e
os responsáveis estavam em outro ambiente, a fim de ser mais cômodo para ambos. Todos os
participantes da pesquisa e responsáveis assinaram os termos sem nenhuma resistência.
Inclusive no Termo de Assentimento, eu dei a liberdade para que as crianças assinassem seus
próprios nomes, todas sabiam escrevê-los sozinhas ou imitando a escrita do responsável.
Levando em consideração que falar sobre a internação pode remeter a lembranças
desagradáveis e assim expor à criança a algum risco de natureza psicológica, destacamos que
esta pesquisa conta com a participação da psicóloga Tânia Cristina Camacho Ventura, para
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oferecer suporte psicológico caso seja necessário. Porém, não foi preciso a utilização desses
recursos, todos os entrevistados relataram não terem tido problemas algum durante a
realização das perguntas e não solicitaram consultas com a mesma.
Todo o material gerado (gravação de voz e transcrição das falas) que foi utilizado
nesta pesquisa ficará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos e após esse
período será destruído.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o processo de análise do material produzido através das respostas das crianças,
emergiram as seguintes unidades temáticas que serão desenvolvidas ao longo deste capítulo: a
percepção do escolar acerca dos cuidados de enfermagem e as melhores formas de realizar os
cuidados de enfermagem à criança em idade escolar hospitalizada.
Tendo em vista que as crianças hospitalizadas não conseguem muito bem diferenciar
quem no setor é o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, será abordado nessa pesquisa o
termo “equipe de enfermagem” para se referir a esse conjunto.

4.4 A PERCEPÇÃO DO ESCOLAR ACERCA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Durante as entrevistas, as crianças disseram como percebem o papel da equipe de
enfermagem, além disso, descreveram os cuidados de enfermagem, destacando seus pontos
positivos e negativos.
Na percepção dos escolares, os enfermeiros são aqueles que “dão remédio” e praticam
“atividade” de cuidado “de todos que estão doentes”. Esses cuidados são necessários, o
enfermeiro não pode deixar de cuidar, senão as pessoas não se recuperam “ficam mal”. O
enfermeiro deve ainda ter boa comunicação com o médico, pois essa interação é importante
para o acompanhamento da criança.
Mônica
Eles (equipe de enfermagem) dão remédio às crianças, porque as crianças estão
doentes. (Power Ranger)
Os enfermeiros ficam na sala (posto de enfermagem) deles fazendo negócios...
Aquele negócio que faz atividade para cuidar, para cuidar de todos (...) O enfermeiro
cuida, porque se a gente não receber cuidado, a gente não vai ficar bom, se não for
cuidado. (Transformers)
Eu acho que são os cuidados (de enfermagem) que a gente precisa, que a gente
necessita. Eles não podem deixar de tratar, cuidar da gente, senão a gente fica mal. O
enfermeiro não pode deixar de falar como que a gente está para o médico. Porque
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ele (médico) tem que saber como a gente está, o açúcar no sangue (valores), saber se
está com dor de cabeça, se não está. (Goku)

A maior proximidade do enfermeiro com as crianças, como representado na fala das
crianças (enfermeira na frente e médico atrás), se deve a sua rotina de realização de cuidados
como exame físico, administração de medicamentos, entre outros procedimentos, confere a
ele uma maior sensibilidade para perceber as reais necessidades dessa criança, e contribuir
juntamente com a equipe de saúde na implementação dos cuidados necessários para sua
recuperação.
De acordo com Martinez, Tocantins e Souza (2013), a criança percebe e reconhece que
o enfermeiro se utiliza da comunicação verbal e não verbal na hora de prestar seus cuidados, e
que essas ações estão voltadas para a sua recuperação. Ele está ali presente, para ajudá-la a
enfrentar essa fase da doença e hospitalização, possibilitando a troca de afeto e experiências.
Da mesma forma a proximidade entre enfermeiro-criança facilita a identificação das suas
necessidades de saúde enquanto hospitalizada. Neste mesmo sentido, Peña e Juan (2011)
apontam que as crianças argumentam que a atitude do enfermeiro em ter interesse pelo seu
estado de saúde, realizando visitas frequentes representa uma demonstração de empatia,
carinho, valorizando esses profissionais e percebendo as atitudes que a enfermagem assume
na atenção.
Acrescenta-se o estudo de Sousa et al (2011), que define os enfermeiros como os
profissionais que estão mais intimamente e continuamente em contato com os pacientes,
sendo eles o elo entre a burocracia hospitalar e a tecnologia. Assim como também são
responsáveis pela implementação do cuidado de forma individualizada, cabendo a eles o papel
de orientar e esclarecer informações sobre procedimentos que serão realizados de forma
precisa e verdadeira.
Durante as entrevistas os escolares descreveram alguns cuidados e procedimentos
realizados pela equipe de enfermagem no período da sua hospitalização. Dentre eles, houve
destaque para a punção venosa, coleta de sangue para exame laboratorial, curativos e
administração de medicamentos.
Eles relataram os passos do procedimento de punção como a antissepsia do local “elas
limpam” e uso do garote antes da punção. Observam como as enfermeiras se organizam para
coleta de sangue “deixavam um tubinho atrás”. Falaram sobre o que sentem durante a
administração de medicamento por via venosa “pressão” e descreveram a realização de
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curativo com uso de esparadrapo, sinalizando que quando esse é colocado por cima dos pelos
há desconforto na hora da sua retirada “Só que o esparadrapo é ruim pra tirar, gruda no pelo”.

Elas (equipe de enfermagem) fazem assim: limpam e fazem assim (demonstra
antissepsia do braço), ai empurra assim (demostra a punção). Mas quando eu fui
botar (acesso venoso), elas usaram uma veia aqui (em um braço) outra aqui e outra
aqui, só de uma vez! (Mônica)
Para tirar sangue e colocar remédio na veia não dói não, eles botam aqui (criança
gesticula o uso do garrote), ai botam (a agulha), e tiram sangue. (Hulk)
Ai elas (equipe de enfermagem), pra não ficar furando um monte de vezes quando
tinha que tirar sangue, elas botavam a agulha e deixavam um tubinho atrás assim
(criança descreve a punção à vácuo) e ia botando um sangue em cada frasco pra não
ficar furando um monte de vezes. (Naruto)
Colocar remédio (venoso), a dipirona, dói! Sinto sei lá, uma pressão... E para fazer o
curativo bota o algodão depois passa o esparadrapo. Só que o esparadrapo é ruim pra
tirar, gruda no pêlo! (Goku)

Constata-se que as crianças observam atentamente as ações do enfermeiro, devido à
frequência pela qual esses procedimentos são realizados durante a hospitalização. Devido a
esse olhar atento, os cuidados e procedimentos de enfermagem em pacientes pediátricos
devem exigir ações específicas para proteção da criança. O enfermeiro precisa estar atento às
particularidades desse corpo, e no caso da punção venosa, o critério da escolha do local
apropriado para realizar a punção, assim como usar o material adequado e de boa procedência
são fundamentais e observados pelas crianças (MORETE, et al., 2010).
Pode-se acrescentar, ainda no estudo de Morete, et al. (2010), a relação da ordem do
grau de desconforto sentido pelas crianças em questão durante os procedimentos de
enfermagem, que pôde ser classificada em: 1° lugar Garroteamento; 2° lugar Introdução da
agulha; 3° lugar Infusão de medicamento; 4° lugar Tentativas repetidas; e 5° lugar
Administração do soro. Sendo assim, esses dados nos dão uma base de quais os principais
momentos que devemos utilizar medidas de conforto para essas crianças.
Com relação aos procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, os escolares
demonstraram o entendimento que têm da técnica, que precisam ficar paradinhos, porque se
tirarem o braço vão ter que puncionar de novo, “fazer um monte de furos!”. Que a punção
serve para “aplicar o medicamento e que não é pro mal deles, mesmo que eles não gostem!”,
entendem que o fato de serem puncionadas repetidas vezes, e devido à veia ser “muito fina,
fraquinha e estourar”.
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Naruto

Na injeção (punção venosa) eu dou o braço e não tiro, porque se tirar vai piorar, ai
vai ter que furar de novo... Fazer um monte de furos! Eu sei que eu tenho que ficar
paradinho. (Goku)
Elas (equipe de enfermagem) já tiraram o meu sangue, botaram acesso (venoso) em
mim várias vezes. Eu fico perdendo acesso todo dia... Porque eu tenho uma veia
fina, muito fraquinha, ai colocam nela e ela estoura. Ai fica saindo e eu tenho que
trocar o acesso toda hora. (Naruto)
Eu desenhei assim porque como eu sou puncionada muitas vezes, eu fui e botei o
negócio no meu braço (curativo). E a enfermeira me dando soro, porque eu sou
puncionada muitas vezes, porque eu tenho uma veia fina, assim e foi o que eu mais
achei a ver pra desenhar com as enfermeiras. (Naruto)

As crianças participantes da pesquisa, assim como no estudo de Soares e Vieira
(2004), em sua maioria, permitiram e até cooperaram na realização dos procedimentos, apesar
de não gostarem deles, devido ao desconforto ou a dor. Alguns escolares, pela permanência
no hospital e consequentemente a frequência das realizações dos procedimentos, conseguem
entender as peculiaridades da punção venosa. Apesar de sentir dor ou medo na realização de
alguns exames, a maioria compreendeu a sua necessidade.
Dessa forma, a injeção (punção venosa) é compreendida pela criança como parte do
seu tratamento, seja para aplicar a medicação necessária para sua melhora, seja para revelar o
diagnóstico e acompanhar o curso da doença. Sendo considerada a chave para se libertar da
hospitalização, uma vez que, esclarecendo sua doença, o tratamento poderá ser realizado mais
rapidamente e de forma eficaz para que ela retorne para casa. Identificamos, assim, que o
escolar reconhece a importância de se realizar um exame durante o período de internação a
qual fica submetido (SOARES; VIEIRA, 2004).
Pode-se vincular também, à pesquisa de Lapa (2011) que teve por objeto de estudo, a
internalização do cuidado pelo escolar durante a hospitalização, mostrando que em um dos
seus resultados, quando era pedido para que as crianças demonstrassem as ações do
enfermeiro quanto à punção, elas inspecionavam o braço para selecionar uma veia. Isso
evidencia as falas acima, na qual as crianças referem-se sobre a característica das veias, por
umas serem fraquinhas, finas, e algumas vezes perderem o acesso. Devido à percepção quanto
à avaliação que os enfermeiros fazem antes da punção e explicação que eles dão ao escolher
um acesso.
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Ao falar dos cuidados que a equipe de enfermagem realiza, as crianças destacaram
alguns pontos que percebem como positivos: explicações, o uso de brincadeiras e informações
sobre dor.
Elas descreveram as formas que são abordadas para a realização dos procedimentos,
identificam como fundamentais as explicações que recebem, pois entendem que a criança não
pode ter dúvidas “com duvida não pode”. Outro aspecto positivo é o uso de estratégias
lúdicas, como a brincadeira para preparar e “acalmar” a criança antes de procedimento
doloroso “punção”. Demostram que é importante a comunicação da equipe quanto a
possibilidade de sentirem dor.

Elas pedem para ver meu braço, olham, colocam o medicamento (acesso venoso),
assim, normal. Mas elas cuidam muito bem da gente! Elas explicam e eu tiro minhas
dúvidas. Com duvida não pode! (Goku)
As enfermeiras explicam o que estão fazendo, ai veem que eu estou meio nervosa e
explicam. (Naruto)
Como elas (equipe de enfermagem) me tratavam? Elas brincavam pra eu me
acalmar. Elas falavam: “calma, vamos te furar só 5 vezes só” (Risos)! Mas elas
falavam só de brincadeira só, pra me acalmar e depois falavam “não vai doer não...”
(Naruto)
O PPD (Derivado Proteico Purificado - Prova Tuberculínica, realizada por via
intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo) foi normal.
Não doeu... A moça (enfermeira) falou que quando bota não dói não, mas ai quando
aperta (injeta), arde. Ai ela falou que só isso, assim: “Ó vai doer quando eu colocar”.
Essa daí eh boazinha, ela explicou. (Cebolinha)

Em relação à fala dos escolares entrevistados, sobre a importância da enfermeira
explicar os procedimentos que irá realizar e tirar dúvidas, por se tratarem de assuntos
complexos e um pouco difíceis de ser imaginado pelas crianças, o enfermeiro precisa passar
essa informação da forma mais clara possível. É importante também que o profissional
pergunte o que ela entendeu sobre a explicação, para confirmar se a mensagem foi bem
compreendida.
Para isso acontecer, precisa-se ter em consideração o respeito à criança, vendo-os
como indivíduos capazes de compreender o que se passa, dentro dos limites de sua
maturidade intelectual, o que está acontecendo com o seu corpo. É direito deles, terem acesso
à informação ampla sobre a sua doença e aos procedimentos que será submetido. Significa,
também, que essas crianças devam ser ouvidas e consideradas, não sendo tratadas como
meros objetos passivos da intervenção da instituição de saúde (SOARES; VIEIRA, 2004).
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Ratificando então, através de Cruz, et al. (2014) o fato das crianças em idade escolar já
conseguirem entender a respeito de sua doença e seu tratamento, conhecer a si próprias e
possuírem a astúcia de ver quando algo está fora do normal. Sendo então, imprescindível que
a equipe de enfermagem converse com elas, oriente, explique, leve em consideração suas
queixas e utilizem-nas como norteadoras do cuidado durante a internação e realização dos
procedimentos invasivos.
No que diz respeito à brincadeira citada por uma das crianças acima, esta se refere a
uma estratégia usada rotineiramente nos hospitais para acalmar as crianças. E são
evidenciadas cientificamente de que o seu uso, quando utilizados de acordo com a fase de
desenvolvimento da criança diminuem o sofrimento e promovem mais cooperação durante a
realização do procedimento (DIAS, et al., 2013).
Existem diversas estratégias para confortar crianças durante os procedimentos de
enfermagem, esses podem ser através de brinquedos, do toque, ou como descrito pela criança
do estudo, através da fala. Sempre com o intuito de distrair e amenizar o suposto sofrimento
do ato invasivo. O ato de brincar é importante para a criança, e a equipe de enfermagem deve
reconhecer essa necessidade, propiciar meios para sua realização e utilizá-la no cuidado
diário. Tendo como base a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 3nº
295/2004 de 2004, no artigo 1º, em que afirma ser competência do enfermeiro atuante na
pediatria, a utilização de métodos que reduzam os agentes estressores durante a realização dos
cuidados à criança hospitalizada. Porém, como sua forma de utilização depende do
enfermeiro, cabe a ele identificar a estratégia mais eficaz para cada tipo de situação com o
intuito de tornar a assistência prestada consideravelmente mais fácil e humanizada (CUNHA;
SILVA, 2012).
Quanto aos aspectos negativos, as crianças destacaram a forma de abordagem utilizada
para falar com elas, as dificuldades nas punções venosas, a presença de hematomas e edemas
e as interrupções dos períodos de sono e repouso.
A criança não gosta quando os profissionais não falam com ela, não as orientam
quanto aos procedimentos aos quais serão submetidas, punções e curativos, e falam de forma
imperativa para permanecerem parados “fica parado menino!”. Uma criança disse que não
consegue compreender muito bem como é passado o medicamento para dentro do corpo
através do equipo e sua função dentro do organismo. E outra disse que gostaria de ser
3

Conselho Federal de Enfermagem. (2004). Resolução COFEN - nº 295/2004, Rio de Janeiro, 24 de outubro de
2004. Recuperado em 30 de novembro de 2014, de:
http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=7123§ionID=34
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cumprimentado com um “bom dia!”, mas que nem todos os profissionais agem de forma
cordial cumprimentando-os.

Scooby-Doo

Pra tirar sangue elas falam assim: “fica parado menino!”. Tem uma que fala isso.
Ai eu não gosto. (Cebolinha)
Eles não conversam quando vão botar remédio, só vão colocando, e falam “fica
quietinho”. (Transformers)
Elas (equipe de enfermagem) não falam nada quando vão fazer o curativo. Só tiram
curativo só, e depois... Depois eu vou dormir. (Scooby Doo)
Elas (equipe de enfermagem) colocam assim, aqui (demostra punção).... Mas não
falam nada não. Para fazer o clister, ela (enfermeira) bota pomada no negocinho
(sonda do clister) e bota. Ela nunca explicou (o procedimento). (Mônica)
Para botar medicamento, soro, tirar sangue, eles (equipe de enfermagem) têm que
furar pra ter acesso. Mas não sei como que eles passam medicamento. (Goku)
Eu acho esses cuidados Terríveis! Não sei explicar... Não tão me tratando muito
bem não. Ah, tem algumas que falam ate assim, bom dia Cebolinha, mas tem
algumas que não falam não. (Cebolinha)

Foi perceptível o desagrado dos escolares em relação aos profissionais que não lhes
explicam os procedimentos que irão realizar, que agem de forma autoritária, dando ordens de
como elas devem se comportar durante o procedimento invasivo e que na maioria das vezes,
nem os cumprimentam. Com base no exposto, o estudo de Peña e Juan (2011), que teve por
objetivo descrever a experiência da criança na interação com os profissionais de Enfermagem,
durante a internação hospitalar, traz exatamente essa visão, de que as crianças observam essas
atitudes da equipe de enfermagem e as qualificam como sendo “boas” ou “ruins”, ou até
mesmo “terríveis” como na fala do escolar Cebolinha.
Para as crianças, sentirem-se respeitadas pelos adultos que fazem parte de sua rotina,
acompanham e representam autoridade, é fundamental. Partindo-se dessa essência, a “criança
necessita compreender a intencionalidade das atuações de Enfermagem, através de
explicações e de argumentos sólidos” (PEÑA; JUAN, 2011, p.7).
No tocante à fala do escolar Goku, sobre a não compreensão de como o medicamento
“entra” no corpo, pode-se evidenciar que a criança sente-se mais segura quando o profissional
de enfermagem utiliza estratégias para facilitar seu entendimento sobre a realidade e função
do tratamento, pois de acordo com Soares e Vieira (2004), além de quererem saber se este lhe
causará dor, elas precisam entender a sua finalidade, de que modo à realização do
procedimento as fará melhorar e em que machucado (lesão) ou dor poderia resultar.
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Para que isso ocorra, uma comunicação efetiva deve ser utilizada nas relações do
enfermeiro com a criança, transmitindo a ela respeito e segurança, atendendo ao seu nível de
entendimento, considerando seus momentos, mostrando a necessidade do tratamento. Esse
conjunto de ações ameniza o sofrimento do período de hospitalização e fortalecem o elo de
confiança entre os sujeitos (MARTINEZ; TOCANTINS; SOUZA, 2013).
Com isso faz-se possível entender que para se estabelecer uma comunicação com a
criança, é importante que sejam utilizadas estratégias para se facilitar o contato, segurança e
respeito, com o objetivo de conquistar as informações sobre a percepção da criança
hospitalizada sobre a realidade do tratamento e sua finalidade (JANSEN; SANTOS;
FAVERO, 2010).
Em alguns momentos a realização da punção venosa pode ser mais desagradável,
desconfortável e dolorosa. Isso acontece quando a punção é difícil, quando o profissional
“fura e não acha a veia”, pois, “ficar procurando a veia lá dentro” causa dor. Elas sinalizam
que a própria antissepsia 4da pele pode causar dor quando os profissionais “limpam rápido”.

E para tirar sangue, deixar o acesso, eu não sinto dor nenhuma. Só quando fura e não
acha a veia, ai elas tem que ficar procurando a veia lá dentro. Porque ficam mexendo
a agulha lá dentro, mas eu não sinto dor nenhuma quando acham na hora não.
(Naruto)
Algumas (equipe de enfermagem) aqui cuidam bem... Só algumas! Mas tem outras
que não! Ficam maltratando... Ficam fazendo varias coisas... Na hora de pôr na veia
(puncionar) elas limpam rápido e isso dói. (Chaves)

Tendo em vista esse relato, de que o ato da antissepsia, vamos em oposição ao estudo
de Morete, et al (2010), onde não tiveram dados de dor nessa mesma classificação. Isso nos
permite uma reflexão sobre como esse procedimento de punção venosa acontece quando está
sendo supervisionado e como ele ocorre rotineiramente, bem como a característica de saúde
dessas crianças no ato da punção.
Podem-se relacionar as falas também à tolerância que essa criança precisa ter para
passar pela internação. Durante esse período, os procedimentos invasivos acabam fazendo
parte do dia-a-dia delas, e mesmo não gostando, elas sabem que precisam tolerar esses

4

Antissepsia é o conjunto de medidas utilizadas para inibir o crescimento dos microorganismos ou removê-los
de um determinado local, podendo ou não eliminá-los. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Ações
Básicas de Saúde. Divisão Nacional de Organização de Serviços de Saúde. Terminologia básica em saúde–
Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1983.
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incômodos para suportar a hospitalização e vencer a doença. Com essa rotina, ela presta
atenção no que acontece ao seu redor e no que lhe é dito, dessa forma, acaba aprendendo
sobre a sua doença e tratamento (VASQUES; BOUSSO; MENDES-CASTILLO, 2011).
À vista desses procedimentos citados pelos escolares, como a busca da rede venosa e a
antissepsia da pele antes da punção, que geram dor, o profissional de enfermagem precisa
entender esse momento difícil em que o escolar se encontra e mesmo nos procedimentos ditos
como “básicos” como trocar curativo, dar banho e até mesmo no rodízio do oxímetro, essa
criança pode vir a sentir dor (OLIVEIRA, 2011). Isso ocorre devido à repetição desses
procedimentos considerados rotineiros e simples pela equipe de enfermagem, mas que
somam-se ao estímulo nociceptivo, acarretando na diminuição do limiar da dor e hiperalgesia
(VERONEZ; CORRÊA, 2010).
As crianças percebem e referem de maneira negativa as marcas, como hematomas e
edemas, no corpo que são resultantes dos procedimentos, como punções venosas, os quais são
submetidos durante o processo de hospitalização.

As enfermeiras tiram sangue, colocam remédio na veia. Já fizeram isso dez vezes!
Aqui ó, cheio de marca (hematomas e equimoses). (Hulk)
Elas (equipe de enfermagem) usaram uma veia aqui (em um braço) outra aqui e
outra aqui! Ai ficou inchado assim aqui... (Mônica)

Como podemos observar, as marcas são geralmente associadas a procedimentos ruins,
que causam dor, medo e sofrimento, tais como os procedimentos que usam agulha, no caso, a
coleta de sangue, punção venosa e a administração de medicação por via intramuscular ou
subcutânea (LAPA, 2011).
Colaborando com esse pressuposto, o estudo de Silva, et al. (2011) que teve como
justificativa de estudo a dor como um fenômeno complexo e subjetivo que marca de forma
singular a vida da criança, assegura que para as crianças que temem as lesões corporais, é
necessário que o profissional de enfermagem explique de forma clara e respeitando o nível de
entendimento do escolar, o motivo pelo qual está sendo realizado determinado procedimento e
avalie a compreensão da mesma.
Embora o procedimento de punção venosa periférica seja bastante comum na unidade
pediátrica, não o exclui de acontecerem eventos adversos, como hematomas, edemas, entre
outros, muito pelo contrário, quanto mais vezes forem realizados, maiores as chances de
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deixarem marcas. Juntamente com a debilidade da rede venosa que uma criança internada
pode apresentar. Dessa forma, é essencial que o enfermeiro execute os procedimentos com
delicadeza e sensibilidade, com a intenção de minimizar os danos da imagem corporal dessa
criança.
Outro aspecto negativo é a interrupção dos períodos de sono e repouso. O barulho da
enfermaria dificulta a criança adormecer, e quando esta dormindo, a rotina de verificação dos
sinais vitais a acorda. Além disso, o alarme da bomba infusora também interrompe o sono,
assim como quando o profissional muda a posição da cama com a criança dormindo.
Goku
Eu queria que o hospital fosse tipo em casa (...) acordar a hora que eu quero. Aqui
toda hora tem barulho. (Chaves)
Tem muito barulho aqui no hospital! E atrapalha quando é hora de dormir. Tem
umas pessoas que botam aquele negocio (gesticula um termômetro) quando eu tô
dormindo, ai me acorda. Também tem barulho quando acaba aquele negócio, aquele
negócio assim que tem assim... (criança refere-se a bomba de infusão contínua)
(Cebolinha)
Teve uma vez que eu estava deitada ai a enfermeira deitou a minha cama (mexeu no
controle da cama sem avisar)! Porque ela falou que estava muito alta. Ai me
acordou. (Naruto)

A doença e a hospitalização acarretam na modificação da rotina dessa criança, e isso
ocorre devido à necessidade da criança em ter que abandonar sua casa, escola, amigos e
familiares para conviver com pessoas estranhas, em um lugar no qual a rotina é totalmente
diferente do que ela estava acostumada (SOUSA, et al. 2011). Esses fatores interferem na
qualidade de sono desse escolar, devido ao aumento do desconforto, por não estar na sua casa,
e receio, por não saber ao certo o que se passa a sua volta.
Com base nas falas dos escolares, verifica-se que a rotina do hospital, bem como tudo
que a engloba, como o recebimento de cuidados pela equipe de enfermagem, iluminação
excessiva, temperatura do ambiente, ruídos dos equipamentos, conversas em voz alta,
mudança de decúbito, troca de curativos, administração de medicamentos, higiene, dentre
inúmeros outros, interrompem e prejudicam o sono das crianças hospitalizadas.
De acordo com o estudo de Costa, Ceolim (2013) que teve por objetivo identificar
fatores que interferem na qualidade do sono de pacientes internados em hospital universitário
do interior de São Paulo, o sono está diretamente relacionado com o processo de conservação
de energias, logo, quando ele não ocorre de forma eficaz, acarreta na sonolência diurna,
fadiga, alteração do humor e períodos de confusão mental. Outro dado relevante é a relação
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com a diminuição da tolerância à dor, devido à alteração do sistema nervoso central simpático
pela fadiga.
Dessa forma, observa-se a importância de proporcionar ao escolar um ambiente
tranquilo e confortável que assegure um período e uma qualidade de sono adequada, tendo em
vista às necessidades e hábitos de sono do escolar, te levando em consideração sua rotina
antes da hospitalização (LAPA, 2011). Portanto, a criança merece receber toda a atenção e
intervenções por parte do enfermeiro, visto que o sono constitui uma necessidade humana
básica.
Uma criança destacou que em sua percepção, para o cuidado ser “100%” os profissionais
precisam ter atenção para evitar infecção nas crianças, pois ele relaciona a infecção que
teve com o fato de ter visto o equipo do “soro arrastando no chão”.
Chaves

Assim, o cuidado não é 100%... Porque eu fiquei com injeção (punção venosa), ai
fiquei com infecção, por que deixaram (equipe de enfermagem) a borracha (equipo)
de soro arrastando no chão, isso não pode, senão a gente fica com infecção!
(Chaves)

A fala da criança deixa claro que esse acontecimento marcou de certa forma seu
período e internação. Não há nenhuma evidencia de que a infecção tenha sido causada pela
situação relatada pela mesma, porém o fato vai ao encontro da importância da segurança do
paciente.
Nesse caso, essa relação pode ser vista no estudo de Silva (2012) que fala sobre a
garantia da segurança do paciente durante sua hospitalização, sendo um compromisso ético
assumido pelos profissionais da saúde desde sua formação. Atualmente, os serviços de saúde
almejam a qualidade total, tentando promover a máxima satisfação e o mínimo dano que
possam interferir na segurança e qualidade do cuidado prestado. Entretanto isso nem sempre
acontece na prática, pois existem inúmeros eventos adversos que colocam em risco a vida da
criança hospitalizada.
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4.5

RECOMENDAÇÕES PARA OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA

PERCEPÇÃO DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR HOSPITALIZADA

Após conhecermos um pouco da percepção da criança hospitalizada com relação aos
cuidados de enfermagem, nesta unidade temática passaremos a discutir as melhores formas de
realização do cuidado junto à criança hospitalizada em idade escolar.
Os escolares apontaram que para o profissional cuidar de criança ele precisa “brincar”
com a criança e não “maltratar”. Precisa ter “cuidado” na forma de abordar a criança, falar
com “carinho”, alguns gostariam de ser chamados de “amiguinho” e outros pelo próprio
nome.
Pouwer Rangers
Hum... Para cuidar de criança tem que ser engraçada, brincar! Ser boazinha. Não
pode Maltratar! Nem bater, nem ser ruim... Tem um hospital ai que umas
enfermeiras batem no idoso. (Mônica)
Tem enfermeiros que falam para dar o braço “amiguinho”, mas tem outros que
falam assim, normal com a gente. Eu gostaria que sempre chamasse de
“amiguinho”, chamasse assim com carinho. Tem uns não chamam assim. (Goku)
Enfermeiro precisa ter cuidado. Eu gostaria de ser cuidado com carinho, me tratar
eu bem, me chamar pelo nome. (Hulk)

No tocante aos relatos acima, os escolares almejam que os cuidados sejam feitos com
respeito, consideração e afeto, divertindo-os e distraindo-os durante o período de
hospitalização. Porém, se deparam com profissionais que não possuem essas qualidades na
realização dos cuidados.
Estimular a criança a rir, se alegrar, ajuda substancialmente para um crescimento e
desenvolvimento saudáveis, somando-se também nos benefícios na aprendizagem, interação
social e favorecendo comportamentos positivos (PEÑA; JUAN, 2011). Essas falas
evidenciam que essa interação afetiva da equipe de enfermagem é fundamental para se ter
uma boa relação com a criança.
Frequentemente as crianças se divertem com a equipe de enfermagem quando elas
contam piadas, fazem chacota, palhaçadas no setor, pois são realizadas de forma espontânea.
Assim como o simples ato de cumprimentar, chamar pelo nome, falar com essa criança fora
dos horários da realização dos procedimentos, são considerados atos bem vistos por elas.
A criança que se sente acolhida pelo enfermeiro, passa a demonstrar esse afeto através
de seus comportamentos; cumprimentam, tiram dúvidas, cooperam com os procedimentos.
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Porém, essa liberdade de interação ocorre depois de muito avaliar as expressões corporais e a
linguagem verbal e não verbal desse profissional durante as intervenções terapêuticas. A partir
disso, quando consideram que essa interação lhe fará bem, essas crianças criam vínculos
afetivos com facilidade (PEÑA; JUAN, 2011).
Além disso, como descrito na fala do personagem Goku, e ratificado pelo estudo de
Peña; Juan (2011, p.6), “as crianças sabem quando um profissional é mais simpático que
outro. Fazem essa distinção pelas suas atitudes na prestação de cuidados”. Em suma, pôde-se
comprovar através desses relatos, que a transmissão de valores éticos e humanos possui um
papel fundamental na percepção do escolar sobre o cuidado de enfermagem.
Na hora de realizar os procedimentos os profissionais devem orientar e “explicar” o
que são os procedimentos e para que servem e como agem. Devem ter “mais cuidado”, agir
mais “devagar” e usar recursos lúdicos para preparo da criança.

Para cuidar bem tem que conversar, explicar e tratar as pessoas bem... Essas coisas.
(Chaves)
Acho importante quando explicam pra quê que serve aquilo que elas estão fazendo.
(Naruto)
Eu não sei como que eles (equipe de enfermagem) passam medicamento pelo acesso
(venoso) (...) Queria saber. (Goku)
Pra botar remédio na veia tem que ser com cuidado e rápido. Porque se for devagar
eu posso me mexer... Ai vai fazer assim (cortar a pele) E o curativo podia ter sido
devagar, com mais cuidado. (Transformers)
Pra dar injeção e fazer curativo tem que fazer devagarinho né!? (...) Mais
devagarinho... Mais devagarinho. (Ben 10)
É bom quando brincavam para eu me sentir mais calma, pra não ficar nervosa.
(Naruto)

Pode-se perceber ao longo do estudo que ora as crianças relatam receberem
explicações durante a hospitalização, ora não, e que nesses relatos elas almejam que esses
enfermeiros repassem as informações sobre sua saúde ou procedimento que irá realizar. E
ficam satisfeitas quando essas ações ocorrem.
Logo, os atos de explicar, realizar os procedimentos de forma cautelosa, com calma e
cuidado, referem-se ao respeito que esse profissional deve possuir para com a criança
hospitalizada, através disso, pode-se ter como base o estudo de Rodrigues (2014) que tem por
objetivo apreender quais são os aspectos éticos que norteiam o cuidado prestado pelo
enfermeiro à criança hospitalizada. O qual refere-se à importância haver a troca de
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informações no momento em que o enfermeiro realiza os cuidados com essa criança, pois isso
é atuar de forma humanizada.
Não cabe ao enfermeiro possuir somente a competência técnica da sua profissão, mas,
sobretudo, realizá-la de forma ética, tendo em vista o respeito a esse menor. Em suma, a
equipe de enfermagem precisa ter a consciência de que deve prestar seus cuidados às crianças,
da mesma forma como gostariam de ser tratados (RODRIGUES, 2014).
Em relação ao ultimo relato, que diz respeito ao uso de brincadeiras para acalmar a
criança durante o procedimento, torna-se pertinente a análise do estudo de Buxman (2008) em
que alude o beneficio de se realizar comentários em forma de brincadeiras durante a
realização dos procedimentos de enfermagem, uma vez que esses recursos aliviam a tensão e
ansiedade desse escolar diante ao ato.
Claramente observam-se os benefícios terapêuticos desse tipo de interação enfermeirocriança, já que o humor e o riso podem ser considerados recursos indispensáveis para se
conquistar a empatia e distração desses menores, confortando-os durante a hospitalização
(BUXMAN, 2008).
Além das brincadeiras, a criança acha importante que a equipe respeite seu período de
sono e evite ficar “acordando toda hora”.
Cebolinha

As crianças tem que ser tratadas bem, não acordar muito cedo, não ficar acordando
toda hora. (Chaves)

A criança sente a diferença da sua qualidade de sono quando relacionado à rotina de
suas casas, devido aos inúmeros fatos que as fazem acordar dentro do hospital.
As atividades da equipe de enfermagem, como os procedimentos de rotina de
avaliação dos sinais vitais e principalmente os relacionadas a procedimentos invasivos,
necessitam de luz adequada para sua realização segura. Entretanto, tais operações deveriam
ser planejadas de forma a não atrapalhar o sono dos pacientes ao interrompê-lo com
frequência, reunindo, por exemplo, os procedimentos necessários em determinados períodos,
de preferência durante o dia, de forma a permitir intervalos ininterruptos de descanso
(COSTA; CEOLIM, 2013).
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Segundo Costa; Ceolim (2013), os profissionais de saúde dificilmente se preocupam
com o sono do paciente internado, a não ser que esse seja verbalizado pelo mesmo ou
visivelmente perceptível. Em se tratando de crianças, como exposto anteriormente, estas
precisam de um vínculo maior com o profissional para relatarem suas queixas.
Isso valida a necessidade da atenção desse enfermeiro na avaliação da qualidade de
sono desses pacientes, com o propósito de melhorar suas condições de repouso, contribuindo
para um sono equilibrado, através do planejamento das intervenções de enfermagem,
mantendo uma supervisão adequada durante sua implementação e manutenção (COSTA;
CEOLIM, 2013).
Algumas destacaram ainda que gostariam que as enfermeiras cuidassem de forma a
curá-las para que pudessem ter alta hospitalar.
Chaves

Ah, deixar meu pé e meu joelho bom e fazer meu exame logo. E ir embora logo.
(Cebolinha)
Queria que a enfermagem me mandasse ter alta pra eu ir embora. Cuidassem de mim
pra eu poder ir embora... Tirar o que eu tenho. Eu quero ficar bom pra eu ir embora
(Scooby Doo)

Pelo compromisso da equipe de enfermagem em realizar atividades para o cuidado, as
crianças acabam interpretando como incumbência desses profissionais a cura da sua doença,
para permitirem que estas voltem para suas casas.
O que eles ainda não compreendem, é que a alta hospitalar é um termo utilizado por
profissionais da saúde, referindo-se ao processo que se inicia com a internação, incluindo o
período que antecede a saída da mesma do hospital e o período após sua saída, incluindo seus
cuidados onde reside (SILVA; RAMOS, 2011).
Porém, esse processo engloba toda a equipe multiprofissional hospitalar, e a
responsabilidade de cada um deles na promoção da saúde dessa criança. “Sendo que dentre
estes, encontra-se o enfermeiro, com seu processo de trabalho e sua assistência à saúde da
criança” (SILVA; RAMOS, 2011).
Outro aspecto importante para ser levado em consideração pela equipe de enfermagem
é o adequado manejo da dor, pois as crianças sinalizaram o medo que sentem.
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Pegam (equipe de enfermagem) uma agulha, que eu tenho um pouquinho de medo,
mas tudo bem porque não acontece nada... E fura e colocam o que tem que colocar.
(Chaves)
Eu já colhi exame, pus remédio na veia, clister, biopsia.... E só! Foi Ruim... É chato
fazer... Porque dói! À vezes a veia está ruim ai dói. (Mônica)

Dentre os procedimentos citados, a punção venosa periférica embora seja um evento
bastante comum na unidade pediátrica, a dor e o desconforto são relatados e exemplificados
na maioria dos casos, e segundo Morete, et al. (2010) envolvem tanto o ato da punção
propriamente dita, mas também os aspectos psicológicos e emocionais acerca de tal prática.
Portanto, a equipe de enfermagem deve aprimorar seus conhecimentos sobre a terapia
intravenosa, assim como, buscar instrumentos não farmacológicos com a finalidade de aliviar
a ansiedade e dor da criança diante essa prática.
É notório que além da punção venosa, outros eventos cotidianos do hospital acabam
gerando medo, desconforto e dor nesses escolares. Vasques, Busso, Mendes-Castillo (2011),
elucidam que a experiência de sofrimento da criança, resulta da imersão nesse novo ambiente
e rotinas que não faziam parte do seu cotidiano. São acontecimentos novos, marcantes e com
muitas limitações à vida rotineira. Assim, a dor e a tolerância da criança a esses eventos são
determinadas pela sua bagagem de experiência vivida durante sua internação e pelo suporte
ou relações com que ela se depara.
O enfermeiro pode atuar nesse momento através de diversas formas de interação para
prestar seus cuidados, como ficar ao seu lado em silêncio quando ela se apresentar retraída, ou
através de atitudes mais ativas, como: pegá-la no colo, conversar, brincar, ou seja, oferecerlhe diferentes formas de suporte emocional, de acordo com a aceitação da criança e percepção
do profissional. (VASQUES, BOUSSO; MENDES-CASTILLO, 2011).
Em contrapartida, como pôde ser evidenciado no estudo de Silva, et al. (2011), grande
parte da equipe de enfermagem que participou do mesmo, não conhece todos os instrumentos
disponíveis na área da saúde para se avaliar a dor em crianças hospitalizadas. Logo, ao avaliar
esses indivíduos, os profissionais destacaram a importância de avaliar a dor, a necessidade da
humanização, as vertentes terapêuticas e a importância de aprimorar a sua percepção para o
cuidado. Em relação às suas experiências ao lidarem com a dor na criança hospitalizada, estes
destacaram a insuficiência na qualidade dos seus cuidados até então realizados, a
racionalização do uso da medicação analgésica e a consideração da importância sobre a
interação e comunicação para com os familiares e a criança.
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Dessa forma, pode ser citado o estudo de Cunha e Silva (2012) que dizem respeito ao
uso do lúdico como forma de favorecer a comunicação do profissional da saúde com a criança
hospitalizada. O brinquedo pode ser utilizado como instrumento de orientação para os
procedimentos, ele possui a finalidade de esclarecer conceitos e fantasias que fazem parte do
mundo imaginário dos escolares, especialmente quando se defrontam com algo desconhecido
e ameaçador.
Estudos comprovam que a utilização do lúdico tem se tornado um aliado da equipe de
enfermagem, com o intuito de minimizar nas crianças esses efeitos negativos. O brinquedo
possui uma ação potencialmente terapêutica no ambiente hospitalar, capaz de diminuir a
aversão da criança aos procedimentos e torná-la mais cooperativa. Isto é, “quando as crianças
brincam se distraem e parecem esquecer-se do ambiente em que estão” (CUNHA; SILVA,
2012).
Algumas crianças quando foram perguntadas sobre a forma que gostariam de receber
os cuidados de enfermagem durante sua hospitalização, falaram de aspectos mais gerais,
relacionados à estrutura física do setor. Para elas é ruim ficar no hospital, e estando, o que
mais gostam é brincar na brinquedoteca “salinha” e na classe hospitalar “salinha da
pedagogia”. A brincadeira é então a forma que encontram para enfrentar a hospitalização,
algo que é “muito difícil” para eles.

Power Rangers
Aqui no hospital eu faço o tipo de coisa que eu gosto... Brincar na salinha
(brinquedoteca) e depois pintar. (Transformers)
Aqui no hospital eu gosto de mexer no notebook, desenhar, pintar lá na salinha da
pedagogia... só. ... (Chaves)
É brincar! Melhorar rápido, porque isso é muito difícil! (Goku)

Isto é, apesar dos empecilhos, as crianças ali internadas procuram se distrair com os
recursos disponíveis, aproveitar o tempo ocioso da hospitalização para brincar e se distrair.
A infância é uma etapa fundamental no desenvolvimento humano, marcada pelas
intensas mudanças e atividades físicas, favorecendo a exploração e conhecimento do meio em
que a cerca, e assim, crescendo gradativamente, melhorando seu conhecimento sobre o
mundo. Para que ela possa passar por essa fase sem danos, é necessária boa saúde, porém, ao
longo desse período, elas também passam por períodos de doenças, o que muitas vezes pode
acarretar em uma hospitalização (MONTIEL, et al.,2013).
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É a partir de então que nota-se a necessidade das atividades lúdicas, no âmbito
hospitalar, pois elas contribuem atuando como uma ferramenta facilitadora no processo de
tratamento da criança, além de fornecer o resgate de algo que deve ser natural para ela, ou
seja, continuar a ser criança (MONTIEL, et al.,2013).
De acordo com Mussa e Malerbi (2008) “o brincar influencia positivamente no
comportamento da criança e entendimento da mesma sobre a sua situação”. Neste sentido,
concorda-se com Mitre e Gomes (2007), quando definem que “este tipo de atitude contribui
para a melhora na comunicação, adesão ao tratamento e consequentemente uma recuperação
positiva”.
À vista disso, o brincar representa no desenvolvimento da criança e sua reabilitação
elementar importância. Dessa forma, a equipe de enfermagem precisa ter uma postura ética e
compreensão clara das melhorias que o brincar possibilita à criança, bem como, a sua
recuperação, bem estar e o mais almejado durante essa hospitalização, que é a sua saúde
(MONTIEL, et al.,2013).
Uma das crianças sinalizou que gostaria que houvesse mais “brinquedo” no hospital,
para ele esta sendo ruim, pois “ficar aqui, não tem nada para fazer” no setor.
Hulk

É ruim ficar aqui, eu preferia ficar na minha casa. Eu acho ruim de ficar aqui, não
gosto muito de ficar aqui, não tem nada para fazer. Gostaria que tivesse brinquedo.
Não tem o que fazer muito não. (Scooby Doo)

O escolar representou em sua fala o desânimo de ter que passar dias internado no
hospital em questão, por não ter brinquedos do seu agrado, pela falta de estímulos que o
hospital possui para o seu desenvolvimento em quanto criança.
Esse hospital ainda é do tipo que apresenta cores frias dentro das enfermarias, roupas
de cama padronizadas, assim como pijamas e acessórios hospitalares, não despertando o
interesse da criança em estar nesse local.
Apenas em algumas partes são encontrados desenhos, imagens e brinquedos, como
numa pequena área considerada a brinquedoteca do setor, porém esse espaço não fica
disponível apenas para as crianças, também são utilizadas para oficinas e lanche dos
acompanhantes e round dos alunos de enfermagem, ou seja, um espaço multiuso, onde ficam
dispostos também, os livros, alguns brinquedos, televisão e videogame. Outro lugar no setor
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disponível para as crianças é a salinha da pedagogia, onde encontram-se a maioria dos
brinquedos, videogame, DVD, teclado, violão, materiais para pintura, dentre outros.
Entretanto, este ambiente também possui suas inviabilidades, pois só pode ser utilizado nos
horários e dias em que a equipe da pedagogia estiver presente, e fora isso, também é o local
onde são realizados os rounds dos estudantes de medicina.
Em contrapartida, de acordo com o item 9 da Resolução 41/955, que dispõe dos
direitos da criança hospitalizada, “essa tem direito a desfrutar de alguma forma de recreação
durante sua permanência no hospital”. Sustenta também o Estatuto da Criança e do
Adolescente no Art. 16, que o direito à liberdade abrange vários aspectos, entre eles o de
“brincar, praticar esportes e divertir-se”. Além disto, a Lei 11.104 6 dispõe que “Os hospitais
que ofereçam atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas
suas dependências”, seja “qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em
regime de internação”.
Com esse embasamento, as instituições hospitalares que recebem crianças, devem
dispor de rotinas para manter atividades lúdicas e recreativas, com espaço adequado e a
inserção de profissionais capacitados, porém não excluindo os demais profissionais de saúde,
pois o brincar faz parte do cuidado e esse profissional deve integrá-los às suas ações com a
intenção de proporcionar uma abordagem mais humanizada (GOMES, et al., 2012).

5

6

Brasil, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados. Resolução 41/95.
Brasília, 21 de março de 2005; 184° da Independência e 117° da República.
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http://pt-br.cartoonnetwork.wikia.com/wiki/M%C3%B4nica
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5 CONCLUSÃO
O presente estudo teve como objeto a percepção da criança hospitalizada em idade
escolar acerca dos cuidados de enfermagem, e os objetivos foram: identificar a percepção da
criança hospitalizada em idade escolar acerca dos cuidados de enfermagem; e discutir as
melhores formas de abordagem da criança hospitalizada em idade escolar para os cuidados de
enfermagem.
Os escolares percebem o papel da equipe de enfermagem na realização dos cuidados
durante sua hospitalização, sendo esses importantes para sua recuperação. Elas percebem que
os cuidados de enfermagem estão diretamente relacionados à sua alta hospitalar, solicitando
que estes sejam feitos de forma rápida e adequada para que eles melhorem e voltem para suas
casas.
Eles destacaram a importância dessas práticas serem realizadas com carinho, afeto e
respeito. Além da necessidade do enfermeiro explicar passo a passo os procedimentos
realizados, para que ela entenda sua utilidade e se sinta mais segura com esse profissional.
Pôde-se observar o medo e a dor que os escolares sentem em determinados momentos
da hospitalização, com isso, o enfermeiro deve estar atento a essas situações para saber como
agir e como confortar essas crianças. Entre as possíveis estratégias a utilização do lúdico e
brincadeira foi apontada como capaz de minimizar a ansiedade e o medo frente a essas
circunstâncias.
Os recursos provenientes da brinquedoteca também são visivelmente benéficos e
descritos em leis como indispensáveis para as crianças, o que deve ser mantido disponível á
elas, com recursos variados para cada faixa etária a fim de dar suporte a todas as crianças
hospitalizadas. Soma-se com isso a utilidade dos brinquedos para a distração dessa criança
durante esse período, dando uma liberdade à imaginação desses pequenos, bem como a
importância da caracterização infantil em setores de internação pediátrica.
As crianças percebem que a educação e a cordialidade é algo essencial para se
sentirem confortáveis no hospital. Demonstram que algumas vezes, os procedimentos simples
acabam gerando dor, o que merece maior atenção e delicadeza do profissional. Interpretam as
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marcas causadas por hematomas, o edema e as inúmeras punções de forma negativa, sendo
assim, o enfermeiro deve ter em consideração o corpo dessa criança, sua fisiologia, e siga a
técnica correta, com delicadeza e atenção para que minimizem esses danos.
Outro aspecto destacado pelos escolares foi a necessidade de que a equipe de
enfermagem leve em consideração seu período de sono e repouso, adequando a realização
dos procedimentos rotineiros às horas em que estejam acordadas, a não ser que seja
imprescindível a realização do mesmo.
Dessa forma, o estudo contribui para os profissionais que atuam em unidade de
internação pediátrica, pois aborda a percepção que a criança tem sobre o cuidado que recebe
da equipe de enfermagem ao darmos voz a elas foi possível compreender como gostariam de
receber tais cuidados.
Sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas voltadas para a percepção das crianças
acerca da assistência de enfermagem. Pois a maioria das pesquisas envolvendo o cuidado à
criança hospitalizada envolvendo os diversos assuntos que os permeiam, se tratam da
percepção dos acompanhantes ou da equipe de enfermagem. Logo, dá-se a importância da
visão da criança, sobre os cuidados a ela oferecidos, nas diversas funções que a enfermagem
pode atuar.

70

http://www.comicvine.com/forums/battles-7/ben-10-vs-black-adam-1485278/

71

6 OBRAS CITADAS
AIELLO-VAISBERG, T. M. J. O uso de procedimentos projetivos na pesquisa de
representações sociais: projeção e transicionalidade. Psicol. USP [online]. 1995, vol.6, n.2,
pp. 103-127. ISSN 1678-5177.
ALVES, A. M. et al. A efetividade do cuidado solidário diante de eventos que acompanham a
cronificação da doença da criança hospitalizada. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2006; ;8(2):192204. [acesso em 13 Nov
2013]
Available
from:
http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a04.htm.
ANDRADE, M. M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções
práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
BEDIN, E.; RIBEIRO, L. B. M.; BARRETO, R. A. S. S. Humanização da assistência de
enfermagem em centro cirúrgico. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 07, n. 01, p. 118 –
127,
20052005
[acesso
em
13
Nov
2013]Disponível
em:
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen
BIER, D. A percepção da equipe de enfermagem e dos pais sobre a importância do
brinquedo durante a hospitalização da criança. Novo Hamburgo, 2011.
BRASIL. Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Resolução n.
41, de 13 de outubro de 1995. Dispõe sobre os direitos da criança hospitalizada. Diário
Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília, 17 out 1995. Sessão 1.
BRASIL. Lei n. 11.104, de 21 de março de 2005. Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em
regime de internação. Diário Oficial da República Federativa do Brasil [Internet] 22 mar
2005 [acesso em 11 nov 2014]. Disponível: http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Lei/ L11104.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: política nacional de humanização: a
humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do
SUS. Brasília, DF, 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa nacional de humanização da assistência hospitalar.
Brasília, DF, 2000.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política
Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do
SUS– 4. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008.

72

BRITO, T. R. P. et al. Práticas lúdicas no cotidiano de enfermagem pediátrica. Esc Anna
Nery Rev Enferm 2009 out-dez; 13 (4): 802-08
BUXMAN, K. Humor in the OR: a stitch in time? AORN J. 2008 Jul;88(1):67-77. doi:
10.1016/j.aorn.2008.01.004.
CASTANHA, M. L.; LACERDA, M. R.; ZAGONEL, I. P. S. Hospital: Lugar para o
enfermeiro cuidar do imaginário? Acta Paul Enferm [periódico na internet]. 2005 [acesso em
2013 Nov 10]- Disponível em: www.denf.epm.br
CASTRO, A. S.; SILVA, C. V.; RIBEIRO, C. A. Tentando readquirir o controle: a vivência
do pré-escolar no pós-operatório de postectomia. Rev Latino-am Enfermagem 2004; 12(5):
797-805.
COLLET, N.; ROCHA, S. M. M. Criança hospitalizada: a: mãe e enfermagem
compartilhando o cuidado. Rev Latino-am Enfermagem 2004 março-abril; 12(2):191-7
www.eerp.usp.br/rlaenf
COSTA, S. V.; CEOLIM, M. F. Factors that affect inpatients' quality of sleep. Rev. esc.
enferm. USP [online]. 2013, vol.47, n.1, pp. 46-52. ISSN 0080-6234.
CRUZ NETO, O. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, M. C. S.
et. al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. (Orgs.). Pesquisa Social: teoria,método e
criatividade. 21. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 51 -66 2002.
CRUZ, E. F. et al. Orientações de enfermagem junto à criança em tratamento quimioterápico
antineoplásico. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2014 abr/jun;16(2):378-85. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.5216/ree.v16i2.27009. doi: 10.5216/ree.v16i2.27009.
CUNHA, G. L.; SILVA, L. F. Lúdico como recurso para o cuidado de enfermagem
pediátrica na punção venosa. Rev Rene. 2012; 13(5):1056-65.
CUNHA, M. L. C. Recém-nascidos hospitalizados: a vivência de pais e mães. Rev Gaucha
Enferm 2000; 21 (nº esp): 70-83.
CUNHA, P. J. C.; ZAGONEL, I. P. S. A relação dialógica permeando o cuidado de
enfermagem em UTI pediátrica cardíaca. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2006;8(2):2927.Available from: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a14.htm.
DESLANDES, S. F. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência
hospitalar. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2004, vol.9, n.1, pp. 7-14
DIAS, J. J. et al. A experiência de crianças com câncer no processo de hospitalização e no
brincar. Rev Min Enferm. 2013 j DOI: 10.5935/1415-2762.20130045 ul/set; 17(3): 608-613
DUARTE, R. Pesquisa Qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Departamento de
Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2002.
ERDMANN, A. L. O cuidado compartilhado entre a família e a enfermagem à criança no
hospital: uma perspectiva para a sua humanização. Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre (RS)
2005 abr; 26(1):20-30.
FAVERO, L. et al. promoção do brincar no contexto da hospitalização infantil como ação de
enfermagem: relato de experiência. Cogitare Enferm, 2007, out/dez; 12(4):519-24

73

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em
pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública [online]. 2008,
vol.24, n.1, pp. 17-27. ISSN 0102-311X.
FRANCISCHINELLI, A. G. B.; ALMEIDA, F. A,; FERNANDES, D. M. S. O. Uso rotineiro
do brinquedo terapêutico na assistência a crianças hospitalizadas: percepção de enfermeiros.
Acta paul. enferm. [online]. 2012, vol.25, n.1, pp. 18-23. ISSN 0103-2100.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. Ed. 10. Reipr. São Paulo: Atlas, 2007.
GOIS, J. R. Modelo de assistência à criança em unidades de internação pediátrica:
perspectiva da enfermeira pediatra. 2009; 142 págs. Dissertação (mestrado) – UFRJ, Escola
de Enfermagem Anna Nery, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 2009. CDD
610.73
GOMES, I. L. V. et al. A hospitalização no olhar de crianças e adolescentes: sentimentos e
experiências vivenciadas. Cogitare Enferm. 2012 Out/Dez; 17(4):703-9
HIRSCHHEIMER, M. R.; CONSTANTINO, C. F.; OSELKA, G. W. Consentimento
informado no atendimento pediátrico. Rev. paul. pediatr. [online]. 2010, vol.28, n.2, pp. 128133. ISSN 0103-0582.
HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D.; WINKELSTEIN, M. L. Wong. Fundamentos de
enfermagem pediátrica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011.
JANSEN, M. F.; SANTOS, R. M.; FAVERO, L. Beneficios da utilização do brinquedo
durante o cuidado de enfermagem prestado à criança hospitalizada. Rev Gaúcha Enferm.
2010;31(2):247-53.
LAPA, S. G. Desenhando o cuidado na perspectiva do escolar hospitalizado: Uma
Contribuição para a Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
MAGNABOSCO, G.; TONELLI, A. L. N. F.; SOUZA S. N. D. H. Abordagens no cuidado de
enfermagem à criança hospitalizada submetida a procedimentos: uma revisão de literatura.
Cogitare Enferm 2008;13(1):103-8.
MARTINEZ, E. A.; TOCANTINS, F. R.; SOUZA, S. R. As especificidades da comunicação
na assistência de enfermagem à criança. Rev. Gaúcha Enferm.[online]. 2013, vol.34, n.1, pp.
37-44. ISSN 1983-1447.
MINAYO M.C.S. Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa. Salud
Colectiva 2010; 6(3), 251-261.
MINAYO, M.C.S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 12. ed. São
Paulo: Hucitec, 2010. 407 p.
MITRE, R.M. A.; GOMES, R. A promoção do brincar no contexto da hospitalização infantil
como ação de saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2004, vol.9, n.1, pp. 147-154. ISSN
1413-8123.

74

MITRE, R.M. A.; GOMES, R. A promoção do brincar no contexto da hospitalização infantil
como ação de saúde. Cogitare Enferm 2007 Out/Dez; 12(4):519-24 [acesso em 10 Nov de
2013]http://www.scielosp.org/pdf/csc/v9n1/19832.pdf
MOLINA, R. C. M. et al. Presença da família nas unidades de terapia intensiva Pediátrica e
neonatal: visão da equipe multidisciplinar. Esc Anna Nery R Enferm 2007 set; 11 (3): 437 44.
MONTIEL, J. M. et al. Considerações sobre o brincar durante a recuperação de crianças
hospitalizadas. Revista Inovação Tecnológica, São Paulo, v. 3, n.2, p. 4-11, jul./dez. 2013 ISSN 2179-2895
MORETE, M. C. et al. Avaliação da dor do escolar diante da punção venosa periférica. Rev
Dor 2010;11(2):145-149
MUSSA, C.; MALERBI, K. E. F. O impacto da atividade lúdica sobre o bem-estar de
crianças hospitalizadas. Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):83-93
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v10n2/v10n2a07.pdf
NEWTON, M. S. Family-centered care: current realities in parente participation. Pediatr
Nurs 26(2):164-168, 2000.
OLIVEIRA, B. R. G.; Collet, N.; Viera, C.S. A humanização na assistência à saúde. Rev
Latino-am Enfermagem 2006 março-abril; 14(2):277-84.
OLIVEIRA, R. B. G. et al. A entrevista nas pesquisas qualitativas de enfermagem pediátrica.
Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn. Disponível em: www.scielo.br/scielo, Brasília
2010 mar-abr; 63(2): 300-6.
OLIVEIRA, R. B. S. R. Dor da criança em unidade de terapia intensiva pediátrica:
percepções da criança e da família. 2011. 104 f. Dissertação (Mestrado). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem. Porto Alegre, 2011.
PEÑA, A. L. N.; JUAN, L.C. A experiência de crianças hospitalizadas sobre sua interação
com os profissionais de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem nov.-dez. 2011;19(6):[08
telas] www.eerp.usp.br/rlae
PINTO, M. C. M. et al. Significado do cuidar da criança e a percepção da família para a
equipe de enfermagem. Einstein 2009, 7 (1 Pt 1): 18:23.
QUIRINO, D. D.; COLLET, N. “Fácies” do trabalho de Enfermagem na assistência à
criança hospitalizada. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2009;11(3):681-7. Available from:
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a28.htm.
RIBEIRO, C. A. Crescendo com a presença protetora da mãe: a criança enfrentando o
mistério e o terror da hospitalização [Tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP;
1999.
RIBEIRO, C. A.; ÂNGELO, M. O significado da hospitalização para a criança pré-escolar:
um modelo teórico. Rev Esc Enferm USP 2005; 39(4): 391-400.
RODRIGUES, B. M. R. D. et al. Care ethics in hospitalized child: a perspective for nursing.
J. res.: fundam. care. online 2014. out./dez. 6(4):1475-1484. ISSN 2175-5361.

75

SABATES, A. L. Preparo da criança para procedimentos dolorosos: intervenção de
Enfermagem com brinquedo. O cotidiano da prática de enfermagem pediátrica. Vários
autores. Vários colaboradores. São Paulo: Editora Atheneu, 1999.
SCHMITZ, M. E. et al. A enfermagem pediátrica e puericultura. São Paulo: Atheneu,
1989.Shin H., White-Traut R. Nurse-child interaction on an inpatient paediatric unit. J Adv
Nurs. 2005; 52(1):56-62.
SILVA, M. S. et al. Pain in hospitalized children: nursing team perception. Rev. dor [online].
2011, vol.12, n.4, pp. 314-320. ISSN 1806-0013.
SILVA, R. V. G. O.; RAMOS, F. R. S. O trabalho de enfermagem na alta de crianças
hospitalizadas: articulação da atenção hospitalar e básica. Rev. Gaúcha Enferm. (Online)
[online]. 2011, vol.32, n.2, pp. 309-315. ISSN 1983-1447.
SOARES, V. V.; VIEIRA, L. J. E. S. Percepção de crianças hospitalizadas sobre realização
de exames. Rev Esc Enferm USP. 2004; 38(3):298-306.
SOUSA, L. D. et al. A família na unidade pediátrica: Percepções da equipe de enfermagem
acerca da dimensão cuidadora. Cienc. enferm. [online]. 2011, vol.17, n.2, pp. 87-95.
SOUZA SNDH, Rossetto EG. O preparo da criança para a medicação. In Martins CBG,
Ferrari R. A. P. F., organizadores. Medicação infantil: uma abordagem multiprofissional.
Londrina: Eduel; 2005. p.29-41.
SPOSITO, A. M. P. et al. Estratégias lúdicas de coleta de dados com crianças com
câncer: revisão integrativa. Rev. Gaúcha Enferm. [online]. 2013, vol.34, n.3, pp. 187-195.
ISSN 1983-1447.
TARDIVO, L. S. P. C.; PINTO, JUNIOR, A. A.; SANTOS, M. R. Avaliação psicológica de
crianças vítimas de violência doméstica por meio do teste das fábulas de Düss. Psic [online].
2005, vol.6, n.1, pp. 59-66. ISSN 1676-7314.
THOMAZINE, A. M. et al. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada: um resgate
histórico. Cienc Cuid Saude 2008;7(Suplem. 1):145-152
TRANSFORMERS:http://www.tfw2005.com/boards/transformers-news-rumors/249139decompiled-transformers-movie-com-swf-files.html
VASQUES, R. C. Y.; BOUSSO, R. S.; MENDES-CASTILLO, A. M. C A experiência do
sofrimento:histórias narradas pela criança hospitalizada. Rev esc enferm usp 2011;
45(1):122-9.
VERONEZ, M.; CORRÊA, D. A. M. A dor e o recém-nascido de risco: percepção dos
profissionais de enfermagem. Cogitare Enferm. 2010 Abr/Jun; 15(2):263-70.

76

http://powerrangers.wikia.com/wiki/File:Lost_galaxy_rangers.png

77

7 OBRAS CONSULTADAS
BÉDARD, N. Como interpretar os desenhos das crianças. Editora Isis: São Paulo, 2010.
CAMPESTRINI, S. Súmula pediátrica. Curitiba (PR): EDUCA; 1991.
NATIVIDADE, M. R.; COUTINHO, M. C.; ZANELLA, A. V. Desenho na pesquisa com
crianças: análise na perspectiva histórico-cultural. Contextos Clínicos, 1(1):9-18, janeirojunho 2008.
NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BOGUS, C. M. Considerações sobre a metodologia
qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. Saude soc.
[online]. 2004, vol.13, n.3, pp. 44-57. ISSN 0104-1290.
OLIVEIRA, I.C.S; LAPA, S.G. Perfil de escolares internados em um hospital materno
infantil da cidade do Rio de Janeiro. 17º Pesquisando em Enf./ 13ª Jornada Nac. História
Enf./ 10º Encontro Nac. Fundamentos Cuid. Enf..2010.
PEDROSO, E. G.; BOUSSO, R. S. O significado de cuidar da família na UTI neonatal:
crenças da equipe de enfermagem. Acta Sci Health Sci 2004 jan/jun; 26 (1): 129-34.
RAMOS, E. M. O papel do enfermeiro no uso da massagem para alívio de cólicas e gases em
recém-nascidos. – Niterói: [s.n.], 2013. 73 f.
SILVA, T.; WEGNER, W.; PEDRO, E. N. R. Segurança da criança hospitalizada na UTI:
compreendendo os eventos adversos sob a ótica do acompanhante. Rev. Eletr. Enf. [Internet].
2012 abr/jun;14(2):337-44. Available from: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v14i2.12977.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos. PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Apresentação de trabalhos monográficos de
conclusão de curso. 9ª. ed. Niterói: EdUFF, 2007.

78

http://www.pedroresende.comunidades.net/index.php?pagina=1099859934_01

79

8 APÊNDICES

8.1 APÊNDICE 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA

IDENTIFICAÇÃO
Nome (personagens de desenho animado):
Data de nascimento:
Idade:
Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )
Motivo da hospitalização:
Tipos de procedimentos que já foi submetido pela equipe de enfermagem:

Há quanto tempo está internado?

8.2 APÊNDICE 2- PERGUNTAS

1) Fale um pouco sobre os cuidados que as enfermeiras e enfermeiros realizam em você.

2) O que você acha desses cuidados?

3) Como você gostaria de ser cuidado pelas enfermeiras e enfermeiros?
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8.3 APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Resolução nº. 466/12– Conselho Nacional de Saúde.
Título do Projeto: Os cuidados de enfermagem na percepção da criança hospitalizada. Pesquisadores
Responsáveis: Profª. Liliane Faria da Silva, Priscila Mattos dos Santos e Tânia Cristina Camacho Ventura.
Instituição a que pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal Fluminense. Telefone para
contato: (21) 98281-1139
Nome do Responsável legal pela criança: ______________________________________________________
Idade: ____________ anos
R.G. _____________________________________
R.G. Responsável legal: _____________________________________
A criança que o (A) Sr. (a) é responsável está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa
“Os cuidados de enfermagem na percepção da criança hospitalizada” de responsabilidade dos pesquisadores
Liliane Faria da Silva e Priscila Mattos dos Santos. A pesquisa tem como objetivos: Identificar a percepção da
criança hospitalizada em idade escolar acerca dos cuidados de enfermagem; Discutir as melhores formas de
abordagem para os cuidados de enfermagem.
Esta pesquisa utiliza como método de coleta de dados uma entrevista realizada com ajuda de desenho.
A pesquisa terá seu término previsto para novembro de 2014. As respostas das crianças serão tratadas
de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome da criança, ou o seu nome
em qualquer fase da pesquisa. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados
divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
A participação da criança é voluntária, isto é, a qualquer momento ela pode recusar-se a responder
qualquer pergunta ou desistir de participar e você pode retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum
prejuízo em relação ao cuidado e tratamento da criança na Instituição.
A participação da criança nesta pesquisa constituirá em responder as perguntas a serem realizadas em
uma entrevista, para isso pediremos que ela faça desenhos e depois explique os desenhos e responda as seguintes
perguntas: Fale um pouco sobre os cuidados que as enfermeiras e enfermeiros realizam em você. O que você
acha desses cuidados? Como você gostaria de ser cuidado pelas enfermeiras e enfermeiros?
Gravaremos a voz da criança durante a entrevista e depois vamos transcrever, o material dessa
entrevista ficará sob a guarda da pesquisadora durante 5 anos e após esse período será incinerado. Você não terá
nenhum custo ou qualquer compensação financeira pela participação da criança.
Levando em consideração que falar sobre a internação pode remeter a lembranças desagradáveis e assim
expor à criança a algum risco de natureza psicológica, destacamos que esta pesquisa contará com a participação
da psicóloga Tânia Cristina Camacho Ventura, para oferecer suporte psicológico caso seja necessário. Os
benefícios relacionados à participação da criança farão com que os enfermeiros reflitam sobre suas práticas e
dividam essas informações com outros profissionais envolvidos no cuidado à criança hospitalizada, para facilitar
práticas educativas que fazem parte do cuidado.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador
responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação,
agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!
Eu, ___________________________________________, RG n° ______________________, declaro ter sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Rio de Janeiro,_______de_______________de 20___.

________________________________
(Participante)

_____________________________________
Priscila Mattos dos Santos
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(Responsável por obter o consentimento)
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8.4 APÊNDICE 4 - TERMO DE ASSENTIMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA
Resolução n° 466/12
TERMO DE ASSENTIMENTO
Título da pesquisa: “Os cuidados de enfermagem na percepção da criança hospitalizada”
Pesquisadores Responsáveis: Profª. Liliane Faria da Silva, Priscila Mattos dos Santos e Tânia
Cristina Camacho Ventura.
Coleta de dados: Priscila Mattos dos Santos.
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro.
Nome da criança: ________________________________________________
Meu nome é Priscila Mattos dos Santos e o meu trabalho é pesquisar o que as crianças
acham do cuidado que recebem da equipe de enfermagem enquanto estão no hospital. Essa
pesquisa poderá mostrar de que forma as enfermeiras podem melhorar o cuidado que têm com as
crianças no hospital. Por isso, estou convidando você a participar dessa pesquisa.
Falei sobre esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que também estou
pedindo seu acordo. Se você quiser participar da pesquisa, seus pais ou responsáveis também
terão que concordar. Mesmo que seus pais deixem você participar da pesquisa, se você não quiser
participar, não será obrigado. E se no meio da pesquisa você não quiser mais participar, não
haverá problema nenhum. Nada acontecerá com você se não quiser participar da pesquisa,
ninguém ficará chateado ou irá tratar você mal.
Para fazer essa pesquisa vou te fazer algumas perguntas sobre o cuidado que recebe das
enfermeiras. Eu trarei várias canetas e lápis coloridos, papéis brancos para você fazer desenhos, se
você preferir desenhar enquanto conversar comigo. A nossa conversa será gravada em um MP3.
Com a entrevista, algumas crianças podem se sentir tristes ao lembrar de coisas que
aconteceram, mas uma Psicóloga estará com a gente e poderá te ajudar se você precisar.
Ninguém precisará saber que você está participando dessa pesquisa, somente seus pais ou
responsáveis e eu. Para isso, eu vou pedir pra você escolher um nome de um personagem de
desenho, assim ninguém saberá que é você. Eu vou lhe dar o número do meu telefone e você
poderá falar comigo a qualquer hora. Se você quiser falar com as enfermeiras, médicos ou
qualquer outra pessoa aqui do hospital não tem problema. Você pode discutir qualquer coisa deste
documento com seus pais, amigos ou qualquer um com quem você se sentir a vontade de
conversar. Desde já agradeço!

Rio de Janeiro,_________de_______________de 20___.
_____________________________
Assinatura da criança

____________________________
Assinatura do responsável por obter o assentimento
(Priscila Mattos dos Santos)
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