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RESUMO 

 

A participação, dos pais nos cuidados, é complexa e desafiadora destacando-se a 

necessidade dos enfermeiros terem uma maior compreensão da forma como essa 

experiência é vivida. Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um estudo de 

natureza exploratória, com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre as experiências 

dos pais que acompanham a hospitalização dos filhos, em situações de doença aguda já que, 

em relação a este fenómeno existem muitas referências nos casos da doença crónica. Foram 

utilizados os relatos dos pais a partir de entrevistas semi-estruturadas, trabalhados depois 

com recurso à Análise de Conteúdo. 

O acompanhamento do filho é feito por incorporação dessa actividade no seu papel 

de pais. Estes acompanham e participam nos cuidados para proporcionar bem-estar, e 

segurança emocional mas também para afastar o tédio dos dias passados no hospital e 

serem seus intérpretes junto dos profissionais. As tarefas parentais concretizam-se em função 

das necessidades particulares dos filhos, mas também para responder às expectativas 

sociais (incluindo as dos enfermeiros): participam nos cuidados básicos e colaboram em 

alguns cuidados específicos à situação de saúde do seu filho sob a orientação dos 

enfermeiros, estando satisfeitos com esse nível de participação. Mas os pais experimentam 

muitas dificuldades de informação: não são informados sobre a possibilidade de participação 

nos cuidados nem sobre o modo de adaptar o seu papel ao novo contexto dos cuidados.  

A interacção entre os pais e enfermeiros é um aspecto essencial da participação dos 

pais nos cuidados, dependendo dela o estabelecimento de um ambiente favorecedor ou 

inibidor da participação.  

Em enfermagem pediátrica cuidar da criança é também cuidar dos seus pais. Os pais 

são o garante da segurança e bem-estar do filho, se também eles tiverem apoio e assistência. 

Alguns pais revelaram que sentiram apoio dos enfermeiros: foram bem acolhidos, receberam 

informação sobre a evolução de saúde do seu filho, tiveram apoio emocional quando estavam 

mais carentes; enquanto outros, sentiram que os enfermeiros não valorizaram as suas 

necessidades, tendo em atenção exclusivamente as necessidades do seu filho.  

Pensamos que os resultados deste estudo podem dar contributos significativos para a 

reflexão sobre as práticas dos enfermeiros da instituição onde realizámos o estudo e para a 

elaboração de normas/procedimentos que definam as intervenções dos enfermeiros no 

desenvolvimento de Cuidados Centrados na Família, filosofia adoptada pela instituição como 

referencial para os cuidados de enfermagem. 

 

Palavras chave: Criança, hospitalização, enfermagem, doença aguda, papel parental 
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ABSTRACT 

 

Parents’ participation in sick children’s care is complex and challenging, 

highlighting the need for nurses to have a greater understanding of how this experience is 

fulfilled.  This was the starting point for developing an exploratory study, aiming at 

increasing knowledge about the parents’ experiences on accompanying the children’s 

acute illness hospitalization, because of the lack of referrals in relation to this 

phenomenon, comparing with chronic disease.  Semi-structured interviews and parental 

reports were analysed using Content Analysis.  
The child’s accompaniment by the parents is done by incorporating this activity in 

their parental role.  They are committed and involved in child’s care for their welfare and 

emotional security, but also, to dispel the tedium of the days spent in hospital, and to be 

interpreters between child and professionals.  The parental tasks are materialized 

according to each child’s needs, but also to respond to social expectations (including 

those of the nurses). They are involved in basic care and collaborate in some specific 

tasks, needed to respond to the health situation of their child, under nurses’ guidance, and 

they are satisfied with this level of participation.  But parents experience lack of 

information: they are not informed of the possibility to participate in their child’s care nor 

about how to adapt their role to the new context.  

 The interaction between parents and nurses is an essential aspect in parental 

participation, depending on it to establish a favourable or inhibitor environment of 

participation.  

 In paediatric nursing, taking care of the child is also caring of their parents.  

Parents are the guarantor of safety and child’s welfare but they also need support and 

assistance.  Some parents referred that they felt the support from some nurses: were 

welcomed, given information on the progress of their child's health, had emotional support 

when they most needed, while others felt that nurses did not value their needs, only taking 

into account the child's needs.  

 We believe that the results of this study may give significant contributions to the 

reflective practice of nurses and for the development of guidelines that define nursing 

interventions in the Family Centred Care philosophy development, which is adopted by 

the institution where the study as occurred, as a referential framework for nursing care. 

 

 

Key Words: Child, hospitalization, nursing, acute disease, parental role 
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A participação dos pais nos cuidados da criança hospitalizada tem vindo ser 

progressivamente enfatizada na prática de enfermagem pediátrica, desde que foram 

descobertas e divulgadas as consequências nefastas da hospitalização, tanto para a 

criança como para os seus pais. Os efeitos adversos da hospitalização como, a 

separação dos pais, a ansiedade, o ambiente desconhecido podem ser minimizados 

quando a criança é cuidada pelos pais (Curry, 1995; Salt, 1991). Hoje é aceite por todos, 

que a participação dos pais nos cuidados beneficia tanto a criança como os seus pais e 

que o stress e ansiedade de ambos podem ser reduzidos, se a criança for acompanhada 

no hospital por um cuidador familiar (Jorge, 2004). A participação dos pais tornou-se por 

isso um elemento fundamental na prestação de cuidados de qualidade, para crianças e 

famílias e é vista como uma peça chave da enfermagem pediátrica (Callery, 1997; Coyne 

1995, Cygan et al, 2002; knafl et al 1988, Espezel e Canam, 2003; Kristensson - 

Hallström & Elander 1994, Shields, 2003; Young, 2006a).  
Mas o acompanhamento e participação dos pais nos cuidados podem, por vezes 

ser uma experiência ambivalente: por um lado querem estar presentes para dar apoio 

emocional ao seu filho (Cleary et al, 1986; Gill, 1993; Zetterstrom, 1985), mas por outro, 

sentem-se extremamente ansiosos: com a doença do filho, por terem deixado outros 

elementos da família em casa, por faltarem ao emprego e, sobretudo por estarem num 

ambiente que não lhes é familiar e que não conseguem controlar (Armond, 2003; Cleary 

et al, 1986; Hayes e Knox, 1984; Hill, 1978 e Sainsbury, 1986). Para Hockenberry et al, 

(2006) é comum, os pais das crianças hospitalizadas, manifestarem para além dos 

sentimentos de medo e ansiedade, frustração. Esta está frequentemente relacionada com 

o desconhecimento de normas e rotinas da instituição, com a falta de informação acerca 

de procedimentos e tratamentos e em particular por não se sentirem bem acolhidos pela 

equipa. Este sentimento pode ser minimizado dando aos pais, informações sobre o que 

podem esperar da instituição e sobre o que é esperado deles, tornando o ambiente mais 

familiar, estimulando-os a participar nos cuidados e considerando-os elementos 

essenciais no processo de cuidar. Para outros autores, as dificuldades que os pais 

experimentam no hospital devem-se à escassez de informação, à não negociação de 

papéis e ao deficit de comunicação da equipa acerca das expectativas em relação à 

participação dos pais (Brown & Ritchie, 1990; Callery, 1995; Coyne, 1995; Dairbyshire, 

1992, Young, 2006 a, Kristensson – Hallström, 1997).  

Os pais que acompanham a hospitalização do seu filho, querem participar nos 

cuidados, mas ser informados e incluídos nos processos de decisão (Kawik, 1996; Young 

et al, 2006a). O desenvolvimento da interacção enfermeiros – pais, não é simples e há 

pouco consenso entre os enfermeiros pediátricos sobre quais são os limites para a 

participação dos pais (Callery & Smith, 1991, Coyne & Cowley, 2007).  
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A participação dos pais nos cuidados tornou-se uma expectativa para os pais, 

enfermeiras, para outros profissionais da saúde e mesmo para as instituições, mas as 

expectativas de cada um nem sempre são coincidentes (Hayes e Knox, 1984; Palmer, 

1993; Webb et al, 1985). A falta de informação e de comunicação da equipa tem sido um 

problema recorrente ao longo dos anos como o demonstram vários estudos realizados 

internacionalmente (Callery e Smith, 1991; Hayes e Knox, 1984; Hill, 1978; Hopia et al, 

2005, John et al 2003; por Meadow, 1969;Neill, 1996; Kristensson-Hallstrom & Elander, 

1997). Ser envolvido e informado sobre o estado e tratamento da criança é para os pais a 

premissa mais importante da qualidade de cuidados (Young, 2006).  

A negociação da participação nos cuidados é um factor essencial na participação 

parental e no desenvolvimento de cuidados centrados na família. Os enfermeiros devem 

ser os elementos instigadores no processo de negociação de cuidados com os pais. A 

evidência de que os pais querem participar nos cuidados é clara mas só através da 

negociação pais – enfermeiros se pode definir os papéis de cada um no processo de 

cuidados. 

Das leituras por nós efectuadas, constatámos que a participação dos pais nos 

cuidados, é mais complexa e desafiadora do que inicialmente se tinha pensado. Esta 

questão tinha sido já colocada nas investigações de Dairbyshire (1993) e posteriormente 

por Callery (1995), destacando a necessidade das enfermeiras obterem uma maior 

compreensão das experiências dos pais, que acompanham a hospitalização dos seus 

filhos.  

Foi partindo dos pressupostos enunciados atrás e das inquietações que o nosso 

dia-a-dia de trabalho como enfermeira em pediatria, que intentámos desenvolver um 

estudo qualitativo de natureza exploratória, com a finalidade de aprofundar o 

conhecimento sobre as experiências dos pais que acompanham a hospitalização dos 

filhos, utilizando o seu próprio relato como fonte de informação e análise. Pretendemos 

assim conhecer a percepção dos pais acerca da participação nos cuidados, durante a 

hospitalização do filho, clarificar o papel dos pais durante a hospitalização do seu filho e 

compreender a natureza das interacções que se estabelecem entre pais e enfermeiras 

durante a hospitalização da criança. 

 Tendo como referencial uma abordagem qualitativa, o desenvolvimento deste 

Estudo de Caso surge como a metodologia capaz de ir ao encontro dos objectivos que 

orientaram todo o desenho da investigação. Não pretendemos com o estudo, ficar a 

conhecer todas as componentes da experiência dos pais na hospitalização das crianças, 

nem, por razões de constrangimento metodológico, produzir generalizações, mas sim 

conhecê-la em maior profundidade e no contexto onde foi realizada. 

O conteúdo da dissertação que ora se apresenta, pretende ser um registo fiel de 
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todos os procedimentos realizados e das opções metodológicas assumidas, os quais nos 

permitiram chegar à compreensão das experiências dos pais na hospitalização da criança 

com doença aguda. 

A organização deste trabalho contempla no primeiro capítulo uma exposição do 

conhecimento, a que tivemos acesso, produzido nesta área temática, reflectindo de forma 

crítica e articulada sobre os conceitos que foram emergindo dessa pesquisa. O segundo 

capítulo retoma o enquadramento do objecto de estudo reafirmando a sua pertinência, e 

apresentando as opções metodológicas a partir das características do objecto e dos 

objectivos definidos. O capítulo três refere-se à apresentação dos resultados e inicia-se 

com a caracterização dos participantes. A seguir, a esta descrição elabora-se e 

apresenta-se a análise que fizemos dos resultados obtidos e recolhidos durante as 

entrevistas, tentando produzir uma narrativa que explicite os significados que 

encontrámos em cada unidade de análise. No quarto capítulo e a partir dos dados 

produzidos construímos uma síntese crítica dos novos significados que foram emergindo 

na ligação com o conhecimento que tem vindo a ser produzido na área. 

O presente relatório encerra um ciclo de estudos desenvolvido no âmbito do 

Mestrado em Ciências de Enfermagem ministrado pelo Instituto de Ciências Biomédicas 

de Abel Salazar 
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O desenvolvimento deste capítulo é resultado de uma pesquisa efectuada a partir 

de alguns conceitos chave: criança hospitalizada, papel parental, enfermagem pediátrica, 

parceria de cuidados.  

O capítulo inicia-se por uma abordagem à evolução dos cuidados pediátricos, uma 

vez que as práticas actuais de cuidados são fruto de um determinado desenvolvimento 

histórico. De seguida, como a família tem um papel particular, central, na vida da criança, 

é feita uma revisão sobre família e funções parentais. Por último é feita uma revisão 

sobre os cuidados centrados na família e sobre os métodos de organização de cuidados 

mais usados em enfermagem pediátrica.  

 

1.1 DESENVOLVIMENTO DOS CUIDADOS PEDIÁTRICOS 

A evolução dos hospitais e dos cuidados pediátricos fez evoluir a participação dos 

pais nos cuidados ao seu filho doente e hospitalizado. Os primeiros hospitais pediátricos 

(primeira metade do séc. XIX) tinham uma atmosfera familiar e ofereciam a oportunidade 

aos pais de acompanharem o seu filho durante o tempo que lhes fosse possível 

(Zetterström, 1985); mas com o aumento das doenças infecciosas, no final do séc. XIX, 

os profissionais de saúde começaram a olhar os pais como potenciais veículos 

transmissores dessas doenças e, por isso, passaram a restringir as suas visitas, 

aplicando medidas de precaução e segurança muito severas (Miles, 1986). O legado 

desta crença, muito centrada na garantia da assepsia, muitas vezes utilizada como factor 

legitimador do papel da enfermagem (Lopes, 2001), veio a afectar as políticas de 

acompanhamento das crianças hospitalizadas, até meados do séc. XX.  

A modificação deste paradigma surge com o desenvolvimento da farmacologia, 

nomeadamente com a introdução de antibioterapia, e com o grande impulso na filosofia 

de cuidados pediátricos, sobretudo a partir da produção dos conhecimentos nas áreas da 

Psicologia do desenvolvimento e da Pediatria, o que introduziu novas formas de ver e 

pensar sobre os cuidados e motivar a mudança nas práticas hospitalares. Os trabalhos 

desenvolvidos por Bowlby e Robertson, nos anos sessenta, evidenciaram o efeito que a 

separação de uma criança da sua mãe lhe causava e a forma como lhe afectava 

profundamente a sua saúde mental (Lima et al, 2001). No Reino Unido foi publicado em 

1959 o Relatório Platt que, influenciado pelas investigações citadas impulsionou e 

promoveu a prática de acompanhamento das crianças hospitalizadas ao aconselhar 

visitas abertas para os pais, para que estes pudessem contribuir com a sua presença 

para o bem estar emocional e psicológico dos filhos (Darbyshire,1993 citando “The 

Welfare of Children in Hospital”, Ministry of Health and Central Health Services Council).  
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Progressivamente, ainda que muito lentamente, os hospitais vieram a alargar esses 

períodos de visita até que, nas últimas décadas, não apenas se permite como se 

estimulam os pais a acompanhar os seus filhos durante o período de internamento 

(Sainsbury et al, 1986). 

Em Portugal, este tipo de políticas que promoviam o alargamento do período de 

visitas para as mães, só teve início em 1975, no serviço de pediatria do Hospital da 

Universidade de Coimbra, no entanto só passados 2 anos foi dada a possibilidade às 

mães de acompanhar o seu filho durante o período entre as 8 e as 20h, aquando da 

abertura do Hospital Pediátrico de Coimbra.  

A legislação portuguesa adoptou na sua prática a recomendação da Organização 

Mundial de Saúde de 1977, que aconselhava os países membros a proporcionar às 

crianças mais pequenas, que fossem hospitalizadas, o acompanhamento das suas mães 

e que fossem alargados os períodos de visita para os pais. Em 1981 foi transposta para a 

legislação portuguesa essa recomendação através da publicação do Decreto-lei nº 21/81 

de 19 de Agosto, que previa o acompanhamento familiar da criança hospitalizada com 

idade inferior a 14 anos. Apesar de todo este movimento legislativo, as instituições 

hospitalares levaram alguns anos a colocar em prática esses procedimentos 

argumentando com a falta de condições, quer em termos de recursos físicos quer 

humanos: em 1987 dos quarenta e oito Serviços de Pediatria Portugueses, apenas em 

três se proporcionavam as condições para que os pais permanecessem com os filhos 

durante as 24 horas (IAC, 1996). 

A importância do acompanhamento das crianças doentes pelos seus pais, bem 

como a sua participação activa nos cuidados que lhe são prestados é bem evidenciada 

na Carta da Criança Hospitalizada, preparada por várias associações europeias de apoio 

à criança, em Leiden em 1988. O Instituto de Apoio à Criança desde 1997, tem realizado 

um conjunto de actividades de divulgação desta carta, junto dos profissionais de saúde 

da área, na perspectiva de promover e defender os princípios nela incorporados.  

 
 

1.2  FAMÍLIA E HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA  

Numa perspectiva centrada no paradigma da transformação ou de abertura ao 

mundo, os enunciados aceites pela comunidade científica de Enfermagem, assumem que 

cada fenómeno é único e a pessoa é uma entidade global, em interacção recíproca e 

simultânea com uma entidade global mais ampla, o mundo que a envolve. Este ser, 
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inteiro e único, é indissociável do seu universo (família, comunidade…) formando com ele 

um modelo dinâmico de relações (Kerouac et al, 2001). 

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, família é entendida 

como um “grupo de seres humanos vistos como uma unidade social ou um todo 

colectivo, composta por membros ligados através da consanguinidade, afinidade 

emocional ou parentesco legal, incluindo pessoas que são importantes para o cliente. A 

unidade social constituída pela família como um todo é vista como algo para além dos 

indivíduos e da sua relação sanguínea, de parentesco, relação emocional ou legal, 

incluindo pessoas que são importantes para o cliente, que constituem as partes do grupo” 

(CIE, 2006). 

Por outro lado Hanson (2005) define família como o conjunto de dois ou mais 

indivíduos que dependem um do outro para dar apoio emocional, físico e económico. Os 

membros da família são auto-definidos. Também Friedman (1998 cit. por Figueiredo, 

2002, p.) propõe uma definição ampla e não tradicional de família: duas ou mais pessoas 

unidas por laços afectivos, de proximidade e partilha que se identificam a si próprias 

como fazendo parte de uma família. 

Numa perspectiva sistémica cada família é um sistema aberto em que os seus 

membros interagem constantemente entre si e com o meio. Nesta rede de interacções, o 

comportamento de um membro da família afecta o dos outros e o da família enquanto 

sistema; de igual modo, qualquer mudança no sistema familiar afecta o comportamento 

individual de cada um dos seus membros (Hanson, 2005). Outra característica da família 

enquanto sistema é a sua capacidade de auto-organização que resulta da interacção 

entre os seus membros e destes com o ambiente. Pretende-se manter o equilíbrio do 

sistema sem perder a sua autonomia e individualidade (Relvas, 2000).  

Analisada a família enquanto sistema social, espera-se que esta desempenhe 

diversas funções inerentes ao seu próprio desenvolvimento: a protecção dos seus 

membros (função interna), socializar e transmitir valores culturais (função externa) aos 

membros que dela fazem parte. À família pode-se então atribuir a responsabilidade pela 

criação de um sentimento de pertença e a promoção da autonomia e individualização dos 

seus membros (idem, 2000). 

As tarefas de desenvolvimento da família dependem das características 

individuais dos elementos que a compõem, mas também da pressão social que é 

exercida para o desempenho adequado das funções e tarefas essenciais à continuidade 

do sistema familiar. As tarefas parentais concretizam-se assim em função das 

necessidades particulares dos filhos, mas também para responder às expectativas 

sociais atribuídas aos pais (Kennel, 1995, cit. por Jorge, 2004). A sociedade espera que 

os pais sejam pessoas capazes e com determinados comportamentos para com os seus 

27 
 



filhos. Para Alarcão (2002, p.351) a parentalidade é definida por ser um “modelo de 

funcionamento que pressupõe o desempenho de funções executivas como protecção, 

educação, integração na cultura familiar relativamente a gerações mais novas”. O papel 

parental resulta assim num processo de interiorização das expectativas dos membros da 

família, amigos e sociedade, expresso sobre a forma de comportamentos e valores que 

são fundamentais para promover o desenvolvimento óptimo da criança (CIE, 2002). 

A hospitalização de uma criança é sempre geradora de instabilidade e 

desequilíbrio no sistema familiar, capaz de desencadear uma situação de crise: os pais 

podem considerar que falharam no exercício do seu papel e nas expectativas que 

colocaram a si próprios, o que poderá prejudicar o seu funcionamento e as capacidades 

de apoio ao sofrimento do filho (Subtil, 1995). Por tudo isto e, para que os pais possam 

ajudar a criança durante a sua hospitalização é necessário que os enfermeiros se 

focalizem no papel parental e os apoiem desde o primeiro momento, no sentido de 

promover o seu bem-estar nesta transição. Cada família tem necessidades diferentes e 

por isso tem que ser acompanhada de forma individualizada. 

O papel activo e protector relativamente à saúde e bem-estar dos filhos é, 

tradicionalmente, atribuído à mãe, mas quando estes adoecem, estas funções são 

assumidas, total ou parcialmente, por profissionais de saúde, nomeadamente 

enfermeiros. Desse modo podem gerar-se conflitos de papéis entre o mandato social que 

é atribuído aos enfermeiros, para cuidar profissionalmente, e o exercício da 

parentalidade, o que pode originar um sentimento de limitação do exercício desse papel 

por parte das mães.  

Quando uma criança é hospitalizada tudo se torna diferente, a família entra em 

sofrimento causado pela própria situação de saúde da criança e pela mudança de 

ambiente, confrontando os pais com a necessidade de assumir um papel parental que 

não resulte apenas das expectativas dos familiares, mas também das expectativas dos 

profissionais, fazendo alterar o exercício da parentalidade (Mercer, 2002, cit. por Reis, 

2007, p. 20). Para Vara (1996) a capacidade da família enfrentar esta situação de crise 

depende dos sistemas de suporte que dispõe, das experiências anteriores em 

acontecimentos semelhantes, da coesão entre os membros e da capacidade de utilização 

dos recursos exteriores ao núcleo familiar.  

Para Reis (2007, p. 24) perceber o papel parental significa “estar atento ao conflito 

e angústia que os pais podem desenvolver tendo em conta a mudança sentida no seu 

papel em resposta a factores como a doença e a hospitalização da criança”. 

Do lado da criança, o acompanhamento da sua hospitalização pelos seus 

familiares proporciona-lhe afectividade, segurança e diminuição na quebra de 

continuidade do quotidiano (Curry, 1995); mas para os pais, a hospitalização pode 
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significar separação do seu filho e quebra na organização do quotidiano: deslocações, 

aumento das despesas, faltas ao trabalho e ausência do lar (Jorge, 2004). Também para 

Armond (2003) a hospitalização é sempre um acontecimento altamente perturbador pelas 

mudanças e condicionalismos que implica na vida e no quotidiano das famílias.  

Quando uma criança é hospitalizada é comum, os pais manifestarem sentimentos 

de medo, ansiedade e frustração (Hockenberry et al, 2006). Segundo este autor o medo e 

a ansiedade podem estar relacionados com a gravidade da própria doença e com o tipo 

de procedimentos envolvidos no tratamento; a frustração está frequentemente 

relacionada com o facto de não se sentirem desejados pela equipa, com o 

desconhecimento de normas e rotinas da instituição e com a falta de informação acerca 

de procedimentos e tratamentos. Também Cleary et al (1986), considera que a 

insuficiente informação acerca dos procedimentos é a principal causa de ansiedade dos 

pais. A frustração e a ansiedade são minimizadas quando o ambiente se torna familiar, 

quando os pais estão na posse de informações sobre o que podem esperar da instituição 

e sobre o que é esperado deles, e quando os consideram elementos essenciais ao cuidar 

do seu filho.  

 

Preparação para a hospitalização e para actos cirúrgicos 

O reajuste de papéis e da estrutura familiar, o tipo de problemas a resolver e as 

estratégias de coping a utilizar, podem ser as mesmas quer numa situação de 

hospitalização por doença aguda, como numa de doença crónica. O que é importante 

relevar é que nas doenças de início súbito, as mudanças comportamentais e afectivas 

requerem dos pais uma rápida mobilização das suas competências para lidar com a sua 

situação de crise, enquanto nas doenças de aparecimento prolongado o período 

adaptação é, ou pode ser, maior (Jorge, 2004).  

A hospitalização e a necessidade de intervenção cirúrgica funcionam sempre 

como grandes factores de stress emocional quer para a criança quer para a sua família. 

O medo do desconhecido, das lesões físicas e dor, da perda de controlo, a incerteza 

acerca do que é esperado e a separação da segurança e das rotinas familiares, são as 

cinco ameaças principais com que a criança se vê confrontada na admissão ao hospital 

(Glasper & Haggarty, 2006). As reacções a estas situações ameaçadoras dependem de 

uma multiplicidade de factores entre os quais: a quantidade e tipo de informação que a 

criança possui, as reacções dos pais e o apoio que a criança recebe dos pais, para além 

do que recebe da equipa hospitalar.  

Um estudo efectuado por Brain & Maclay (1968, citado por Glasper & Haggarty, 
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2006) salienta a existência de várias complicações (infecções e hemorragias entre 

outras) em crianças de um grupo de controlo, que não tinha o acompanhamento das 

mães durante a hospitalização, quando comparado com um grupo experimental que tinha 

esse acompanhamento. Pode assim concluir-se que um aspecto decisivo no controlo de 

alguns efeitos da ansiedade na criança hospitalizada é o seu acompanhamento por um 

familiar. Outro factor que tem influência no controlo da ansiedade e do medo das crianças 

submetidas a actos cirúrgicos, é a sistematização da informação que é previamente 

fornecida às crianças (Teixeira & Figueiredo, 2009). 

Dada a amplitude das necessidades emocionais que a criança experimenta 

quando é admitida ao hospital, em muitas circunstâncias maiores que as necessidades 

físicas, tem havido por parte das instituições hospitalares, um investimento no 

desenvolvimento de estratégias para ajudar as crianças e famílias a lidar com esta 

situação, estratégias essas que têm incidido sobretudo na preparação da criança e 

família para actos cirúrgicos. Um estudo realizado por Fassler (1980, cit. por Glasper & 

Haggarty, 2006) mostrou que um bom método para reduzir a ansiedade pré – operatória 

é a combinação entre suporte emocional e informações relacionadas com a admissão ao 

hospital. 

Vários hospitais pediátricos nacionais e estrangeiros implementam programas de 

preparação para a admissão ao hospital, que envolvem a visita prévia à instituição e ao 

contacto com as equipas e material mais comum nos actos cirúrgicos. Estes programas, 

oferecem à criança e família a possibilidade de se familiarizarem com o pessoal e com o 

ambiente. A criança e família podem ser informadas sobre os eventos específicos mais 

frequentes e simultaneamente, podem ser discutidas algumas questões práticas. Estes 

programas de preparação podem ser conduzidos em ambulatório, quando a criança e 

família vêm à consulta, ou então, algum tempo antes da data prevista para a admissão ao 

hospital. 

Num estudo realizado por Teixeira & Figueiredo (2009), sobre a experiência da 

criança no perioperatório de cirurgia programada, num hospital pediátrico português, 

verifica-se que as crianças que foram submetidas a um programa de preparação para a 

cirurgia, no pré – operatório, revelavam maior compreensão e aceitação da cirurgia, 

assim como dos procedimentos que com ela estão associados.  

Num estudo realizado por Mendes sobre “stress e imunidade” foi demonstrado 

que “as intervenções que tenham como objectivo diminuir a incerteza, aumentar a 

sensação de auto-eficácia e de controlo, bem como intervenções centradas tanto nas 

cognições como nas emoções relacionadas com o acontecimento de stress têm efeitos 

positivos, resultando na diminuição da ansiedade sentida” (Mendes, 2005: p.13).  

Com referimos anteriormente, e aceitando a perspectiva sistémica, tudo o que 
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afecta um membro da família, afecta de uma forma ou de outra, todos e cada um de seus 

membros. O conhecimento das repercussões que a hospitalização de uma criança tem 

na família não pode, por isso, ser esquecido quando a criança é admitida no hospital. 

Sendo a família a principal fonte de segurança e apoio para a criança, os enfermeiros têm 

que diagnosticar a forma como esta vive esta transição e intervir nela, de modo que a 

hospitalização de um filho não se torne numa crise mal aceite e uma transição muito 

perturbadora. 

Uma família bem preparada estará em melhores condições para desempenhar o 

seu papel "protector", fornecendo o apoio e a segurança de que a criança tanto precisa 

para enfrentar a hospitalização (Eyres, 1972), por outro lado, fica mais habilitada para 

participar nos cuidados, tanto durante a hospitalização como aquando do regresso a casa 

(Gibbon, 1988; Whaley & Wong, 1991).  

Pais bem preparados ficam mais calmos e mais capazes para dar apoio ao seu 

filho, contrariamente pais ansiosos fazem aumentar a ansiedade dos seus filhos, como é 

ilustrado por Glasper &Thompson (1993, cit. por Glasper & Haggarty, 2006) no 

desenvolvimento do conceito “contágio emocional” (transmissão da ansiedade de um 

adulto para uma criança), visível em crianças que ficam assustadas quando estão em 

contacto próximo com adultos assustados. Por tudo isto, a preparação dos pais para 

eventos indutores de stress é essencial para prevenir processos de indução da 

ansiedade na criança, através do comportamento dos adultos. 

Os pais podem assim ser um recurso indispensável aos enfermeiros pediátricos 

para estabelecerem uma relação positiva com a criança. Para isso necessitam de 

aprender a reconhecer a importância desse recurso natural que têm à sua disposição sob 

a forma de pais. 

 

 

1.3 CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA: A FILOSOFIA DE CUIDADOS EM 
PEDIATRIA 

Os cuidados centrados na família, são a filosofia de cuidados da Enfermagem 

contemporânea. Como refere Whyte (1997, p. 6) “ mais que um desenvolvimento de 

cuidados de enfermagem na comunidade, em pediatria ou psiquiatria, os cuidados de 

enfermagem à família são o desenvolvimento lógico de uma abordagem holística dos 

cuidados aos doentes e um compromisso na promoção da saúde”. 
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O desenvolvimento desta nova filosofia de cuidados não é alheia às mudanças e 

progressos ocorridos na família e na sociedade nos últimos anos: 

• Alteração do perfil das famílias (predominância de famílias nucleares, 

crescimento de famílias mono parentais, …); 

• Mudanças demográficas: envelhecimento da população e diminuição do 

número de indivíduos para cuidar dela; 

• Alteração das políticas de saúde, fruto de restrições económicas, no sentido 

de diminuir as hospitalizações e de reduzir o tempo de internamento com altas 

precoces para o domicílio; 

• Prevalência de doenças crónicas 

Estas mudanças atribuíram, directa ou indirectamente, maior responsabilidade às 

famílias nos cuidados aos seus familiares doentes. Criou-se então a necessidade dos 

profissionais de saúde colaborarem mais com as famílias de modo a darem resposta às 

suas solicitações em matéria de cuidados de saúde. 

O aumento gradual do tempo de permanência dos pais juntos das crianças 

hospitalizadas veio provocar mudanças nas práticas das enfermeiras de pediatria nos 

hospitais. As enfermeiras progressivamente passaram a integrar a participação dos pais 

nos cuidados ao seu filho doente (Bishop, 1988; Callery e Smith, 1991; Darbyshire, 1993; 

Hill, 1978; Sainsbury, 1986). Hoje defende-se, que a filosofia de cuidados que subjaz aos 

cuidados pediátricos, seja a filosofia de cuidados centrados na família (Casey, 1993; 

Kristensson-Hallström, 2000; Palmer, 1993; Ygge, 2004, Young, 2006). 

A filosofia dos cuidados centrados na família aplicada à pediatria, reconhece a 

família como o polo central na vida de uma criança. A participação dos pais nos cuidados 

pediátricos hospitalares é, para Casey (1995), a peça chave dos cuidados centrados na 

família. Com esta filosofia procura-se manter e reforçar os papéis e laços da família com 

a criança hospitalizada, e ajudar a promover a normalidade das rotinas e da unidade 

familiar (Palmer, 1993). 

As forças e capacidades da família são reconhecidas, enaltecidas e valorizadas 

no planeamento e prestação de cuidados (Ahmann, 1998; Whaley e Wong, 1999). Para 

que as enfermeiras pediátricas trabalhem no registo desta filosofia é fundamental que 

colaborem com os príncipais responsáveis pelos cuidados à criança - os seus pais.  

Para Wright e Leahey (2002) a enfermagem tem o compromisso e a obrigação de 

incluir as famílias nos cuidados de saúde. 

O conceito de cuidados centrados na família, de acordo com Coyne (1996), é 

usado para descrever o modo como as famílias e pessoas significativas são incluídos e 
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envolvidos nos cuidados de saúde às crianças hospitalizadas. 

Para Ahmann e Johnson (2000), Franck e Callery (2004), Hanson (2005), 

Hutcthfield (1999), a filosofia dos cuidados centrados na família baseia-se numa série de 

pressupostos: 

• Reconhecimento do papel central da família na vida da criança;  

• Reconhecimento que o cuidar da criança inclui o cuidar da família, nomeadamente 

no seu desejo de participar no processo de tomada de decisão e no processo de 

prestação de cuidados; 

• Proporcionar cuidados de acordo com as necessidades da criança e família que 

se assumam como acessíveis, flexíveis, responsáveis e sensíveis; 

• Reconhecimento das preferências e prioridades da família; 

• Valorização do conhecimento e potencialidades parentais relativamente à criança; 

• Partilhar com a família de forma contínua as informações necessárias aos 

cuidados.  

• Reconhecimento dos aspectos fortes da família e respeitar os diferentes modos 

de lidar com as situações; 

• Respeitar a dignidade e a diversidade racial, étnica, cultural, espiritual e 

económica da família. 

Uma definição actual de cuidados centrados na família é dada por Smith et al 

(2006, p.78): “suporte profissional da criança e família através de um processo de 

envolvimento, participação e parceria, alicerçados pela capacitação das famílias e pela 

negociação dos cuidados”. Esta definição reconhece que os cuidados requerem dos 

enfermeiros conhecimentos e capacidades para apoiar a criança e família, quer nos 

cuidados hospitalares quer na comunidade. Esta definição oferece-nos diferentes 

dimensões dos cuidados centrados na família – envolvimento, participação e parceria – 

cada uma delas com o mesmo nível de importância e que fornecem a oportunidade às 

famílias de se envolverem nos cuidados aos filhos na extensão que desejarem, através 

da negociação com os enfermeiros.  

Estas diversas visões sobre os cuidados centrados na família, revelam a evolução 

que este conceito tem sofrido. A natureza evolutiva do conceito tem apoiado o 

desenvolvimento de diferentes quadros teóricos: funcional, holístico, hierárquico e 

contínuum nos cuidados centrados na família. Todos estes quadros teóricos, são 

reflectidos nas abordagens que os enfermeiros fazem sobre os cuidados. Isto acontece 

porque os enfermeiros, usando os seus julgamentos profissionais, seleccionam a 

abordagem que consideram mais adequada para atender às necessidades individuais 
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das crianças e famílias sem, por vezes, adoptarem na sua prática abordagens teóricas 

mais recentes. A adopção destas práticas é fruto das suas escolhas, de deficit de 

conhecimentos ou por resistência à mudança. 

Dunst & Trivett (1996, cit. por Smith el al, 2006, p. 78) defendem que para 

impulsionar a prática de cuidados centrados na família é necessário que os enfermeiros 

tenham consciência que, quando usam diferentes abordagens de cuidados de 

enfermagem há diferenças nos cuidados que praticam.  

Quando se utiliza na prática uma abordagem funcional há falta de colaboração 

entre enfermeiros e família: as famílias são vistas como tendo um valor funcional e são 

recursos usados e manipulados pelas enfermeiras (Darbyshire, 1993). Os enfermeiros 

que utilizam esta abordagem assumem o papel de supervisores e decidem sobre os 

cuidados que os pais participam (Hutcthfield, 1999). As famílias são encorajadas a 

continuarem a realizar no hospital as actividades que habitualmente realizavam em casa 

para ajudarem os enfermeiros e para se sentirem úteis (Darbyshire 1993, Netethercott 

1993). 

A abordagem holística dos cuidados centrados na família é baseada no respeito e 

na cooperação com a família (Hutcthfield, 1999). Esta abordagem tem subjacente o 

princípio da necessidade de haver uma troca de informações completa e imparcial entre 

os enfermeiros e a família e reconhece que todas as famílias têm algumas forças 

próprias. Os enfermeiros que trabalham segundo esta abordagem podem ajudar as 

famílias a reconhecerem estas forças e a canalizá-las para melhorar a qualidade de 

cuidados que prestam aos seus filhos.  

Pode também ser usada na prática uma abordagem hierárquica dos cuidados 

centrados na família. Hutcthfield (1999) defende a existência de um movimento desde o 

envolvimento dos pais nos cuidados, a participação parental, a parceria de cuidados até 

ao nível mais alto: - os Cuidados Centrados na Família. Já Cahill (1996) defende a 

existência de uma hierarquia entre estes conceitos. Os enfermeiros através de uma 

correcta avaliação e negociação com as crianças e famílias são capazes de identificar o 

nível de cuidados apropriado para cada família. 
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Figura 1 - Hierarquia dos cuidados centrados na família 
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Fonte: Adaptado de Hutcthfield (1999: 1183) Family-centred care: a concept analysis.  

Smith et al (2006) propõem uma abordagem que pressupõe a existência de um 

continuum nos cuidados centrados na família, onde as famílias se movem de acordo com 

as suas necessidades e as dos enfermeiros. Esta ferramenta prática compreende o 

envolvimento parental, a participação, a parceria e os cuidados liderados pelos pais. O 

continuum inclui também a possibilidade de não envolvimento para as situações em que 

os pais não querem ou não podem colaborar nos cuidados. 
 

Figura 2 – Contínuum do envolvimento dos pais nos cuidadados 
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Fonte: Adaptado de Smith et al (2006:80) Family-centred Care: Using the Practice Continuum Tool 

 

Para estes autores há uma evolução da participação da família na prática de 

cuidados, desde o simples envolvimento até à liderança dos familiares no processo de 
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cuidados.  

O envolvimento da família nos cuidados à criança hospitalizada resulta da 

expectativa que a sociedade possui das responsabilidades parentais. Os enfermeiros 

reconhecem a família como uma constante na vida da criança, respeitam os 

conhecimentos que esta possui acerca do seu filho. Os pais assumem no hospital alguns 

dos cuidados parentais tais como a alimentação, higiene, eliminação e apoio emocional. 

O envolvimento da família nos cuidados é incentivado mas é liderado pelos enfermeiros, 

(Hutcthfield, 1999; Smith et al, 2006). 

A participação da família nos cuidados é chave para a qualidade de cuidados de 

enfermagem (Coyne, 1995; 1996). Neste nível o relacionamento entre os profissionais de 

saúde e a família da criança é mais aberto e de natureza colaborativa. A participação da 

família ocorre no nível que desejam participar e nos cuidados que desejam realizar, 

mediante um processo de negociação. Os enfermeiros são responsáveis por todos os 

cuidados prestados, ensinam os pais quando necessário e capacitam-nos para prestarem 

cuidados. Há, neste caso, partilha de conhecimentos, valorização das capacidades e das 

forças da família para cuidar da criança, mas os enfermeiros continuam a liderar o 

processo de decisão e de negociação (Hutcthfield, 1999; Smith et al, 2006).  

A parceria de cuidados requer equilíbrio de status entre enfermeiros e família. É 

reconhecido que os pais são quem melhor conhece a criança. A informação, 

conhecimentos e capacidades que os pais detêm, tornam-nos peritos nos cuidados à 

criança. Os enfermeiros nesta fase passam a ser sobretudo consultores e conselheiros, 

permanecendo o poder de decisão máxima na alçada dos pais. A comunicação 

estabelecida entre os enfermeiros e os pais é uma comunicação aberta, onde ocorre a 

negociação de papéis e a identificação das necessidades de apoio (Hutcthfield, 1999; 

Smith et al, 2006). 

Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey 

Em 1988, Anne Casey (enfermeira neozelandesa) desenvolveu a partir do modelo 

de cuidados centrados na família um modelo de cuidados pediátricos “Modelo da 

Parceria de Cuidados” em que realça a importância fundamental dos pais nos cuidados à 

criança hospitalizada (Casey, 1993). A autora destaca no seu modelo um princípio 

fundamental: reconhecer que os pais são os melhores prestadores de cuidados dos seus 

filhos. À medida que os pais aprendem sobre as necessidades de cuidados de saúde da 

criança, tornam-se especialistas nesses cuidados. 
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O modelo de parceria de Anne Casey emerge numa altura em que se defende 

uma mudança na filosofia de cuidados de saúde: a evolução dos cuidados centrados na 

doença e nos aspectos biológicos para uma abordagem holística do ser humano. Evolui-

se também no sentido de acreditar que as pessoas devem ser responsáveis por zelar 

pela sua saúde e pelos seus cuidados de saúde (quando isso é possível). A intervenção 

de enfermagem às populações tende assim a modificar-se: deixa de estar centrada na 

prestação de cuidados directos (físicos), para outras formas de cuidados que promovam 

a sua autonomia. 

Um dos objectivos da enfermagem pediátrica, é criar as condições para que cada 

vez mais a criança e a família satisfaçam as suas necessidades em cuidados de saúde, 

com a intervenção mínima dos enfermeiros. 

O Modelo de Parceria nos Cuidados engloba cinco conceitos principais (Casey, 1993): 

   Aliança 

Desde o nascimento, as necessidades de uma criança estão muito dependentes 

de terceiros, a maioria destas só são satisfeitas, por aliança com os pais ou com outros 

membros da família. No entanto à medida que as crianças desenvolvem novas 

capacidades e adquirem outras aprendizagens, são capazes de promover as suas 

próprias necessidades. Isto permite-lhe tornarem-se cada vez mais independentes até 

atingirem a independência total. 

 Saúde 

Saúde é o estado óptimo de bem-estar físico e mental que deveria estar presente 

a todo o tempo se, se pretende que uma criança atinja todo o seu potencial. Se, se 

encontrar presente um défice de saúde não identificado ou não corrigido, isso pode 

comprometer o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, social e espiritual da 

criança 

Ambiente 

O desenvolvimento de uma criança pode ser afectado por um certo número de 

estímulos. Aqueles que têm origem em fontes externas surgem em consequência do 

ambiente da criança. Esta precisa de sentir que o ambiente exterior é seguro, que é alvo 

de cuidados e amor, para desenvolver a sua independência 

  Família 

Tendo em vista o modelo, a família é descrita como uma unidade de indivíduos 

que tem maior responsabilidade pela prestação de cuidados à criança e que exerce uma 

influência forte no seu desenvolvimento. Embora os pais detenham a maior 
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responsabilidade pela prestação de cuidados pode haver o envolvimento e influência de 

outros. Os cuidados prestados pelos familiares ou os cuidados que as crianças 

conseguem já realizar, de modo a responder às suas necessidades quotidianas são 

chamados de “cuidados familiares ”. 

 Enfermeira pediátrica 

O Modelo de Parceria identifica os cuidados prestados pelos enfermeiros como 

“cuidados de enfermagem” e advoga que estes só devem ser desempenhados pelos 

enfermeiros quando se justifica, ou seja, quando os familiares não tiverem as 

capacidades ou os conhecimentos necessários para garantir bons cuidados de saúde. 

Embora Casey (1993) faça uma distinção entre “cuidados familiares” e “cuidados 

de enfermagem”, não defende fronteiras fixas entre eles; na verdade recomenda uma 

abordagem de cuidados flexível, de forma que haja ocasiões em que a enfermeira 

desempenhe actividades de cuidados familiares e de igual modo, os pais possam ser 

capazes de tomar a seu cargo algumas actividades de cuidados de enfermagem, desde 

que tenham recebido formação adequada e supervisionada pelos profissionais. 

O diagrama representado na figura seguinte ilustra as inter-relações entre a 

criança, a família e as enfermeiras pediátricas segundo a autora. 

 

Figura 3 - Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey 

MODELO DE PARCERIA DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baseado no respeito pela 

experiência da criança e família  
 

 
 

Fonte: Adaptado de Casey (1988, cit. por Pinto e Figueiredo,1995) 
 

38 
 



A participação dos pais nos cuidados implica uma relação de parceria com a 

equipa de saúde, sem que se estabeleçam determinadas barreiras, sem haver 

compartimentalização de funções, mas sim o desenvolvimento conjunto de acções 

complementares, tendo em vista o bem-estar da criança.  

Há diferentes formas de interacção das famílias com os profissionais da saúde, 

pelo que estes, na relação de parceria que estabelecem, devem ter em conta a 

individualidade de cada sistema familiar, adoptando as estratégias mais adequadas a 

cada caso, (Whaley & Wong, 1999). As enfermeiras pediátricas devem ser capazes de 

identificar os significados das reacções dos pais, para os apoiar e orientar nos cuidados 

ao seu filho, adoptando atitudes flexíveis e individualizadas que vão de encontro aos 

desejos e às necessidades específicas de cada criança e família.  

A parceria, segundo Casey (1995), não requer distribuição igual de tarefas; a base 

do modelo é o sentimento de negociação e respeito pelas necessidades e desejos da 

criança e família A negociação da parceria de cuidados, é considerado, o nível mais 

elevado de participação na prática de cuidados: os cuidados são centrados na pessoa e 

com forte comunicação entre os diversos intervenientes no processo de cuidados. 

O “Modelo de Parceria” tem como objectivo estabelecer relações de igualdade 

entre os profissionais e os pais. É por isso imprescindível que a enfermeira desempenhe 

funções de apoio, de ensino, e de encaminhamento dos familiares da criança doente. 

No que respeita às estratégias de apoio o enfermeiro deverá colocar em acção 

estratégias que permitam aos pais, ou outros membros significativos da família, 

envolverem-se nos cuidados, no sentido de criarem um ambiente de confiança entre a 

criança – pais – profissionais de saúde. 

Em relação ao ensino, se as enfermeiras pretendem atingir os objectivos do 

modelo, ou seja ter uma intervenção mínima na satisfação das necessidades da criança, 

deverão iniciar um processo de ensino em que partilhem conhecimentos e ensinem 

técnicas apropriadas aos membros da família de modo a que estes possam satisfazer 

eficazmente as necessidades da criança. 

Por último, no que se refere à função de encaminhamento, Casey advoga que as 

enfermeiras pediátricas recorram a outros profissionais de saúde, quando necessário, de 

forma a garantir a recuperação da saúde da criança e o apoio aos que lhe prestam 

cuidados. 

Apesar dos princípios da parceria de cuidados estarem largamente divulgados e 

aparentemente aceites, estudos recentes sugerem que os enfermeiros continuam por 

rotina a desenvolver os cuidados com pouca participação dos doentes e da sua família 

(Brooking, 1989; Brearly,1990). Isto acontece porque não há equilíbrio de poder entre 

profissionais e cuidadores, o que dificulta a participação destes nas tomadas de decisão 
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(Davis, 1982), e porque, por outro lado, os profissionais continuarem a exercer controlo 

sobre a informação (Freidson, 1970). 

Organização dos cuidados de enfermagem  

Um aspecto que tem influência particular no desenvolvimento de cuidados 

centrados na família é o método de organização de cuidados de enfermagem.  

Os métodos de organização de cuidados de enfermagem têm vindo a 

desenvolver-se à medida que se vão sucedendo as diferentes correntes de pensamento 

e concepções de enfermagem numa tentativa de melhor adaptação às transformações 

sociais e às necessidades da comunidade em cuidados de saúde. 

Para Parreira (2005) a escolha do método de organização dos cuidados é assente 

numa concepção sobre os cuidados a realizar, numa filosofia de cuidados, num modo de 

pensar a organização de cuidados, mais do que numa simples distribuição de 

actividades. 

Teoricamente existem diversos métodos de organização de cuidados, sendo os 

mais comuns: o Método Funcional, o Método de Trabalho em Equipa, o Método dos 

Cuidados Globais e o Método de Enfermeiro de Referência. Mais recentemente têm sido 

descritos outros métodos como o de Cuidados Modulares e o Método de Gestão de 

Casos. Todos têm pontos fortes e fracos devendo a sua adopção ser uma atitude 

ponderada em cada equipa retendo os aspectos mais interessantes do modelo a 

implementar de acordo com as características e contexto do serviço e equipa (Hesbeen, 

1998; Parreira, 2005). 

Estes modelos, com características diferentes, podem adaptar-se a diversos 

contextos de trabalho podendo mesmo coexistir mais que uma forma de organizar os 

cuidados na mesma unidade. Os factores que podem influenciar a sua escolha são entre 

outros: as características dos contextos de cuidados, a dotação de enfermeiros, o peso e 

complexidade dos cuidados de enfermagem e a concepção que as equipas e a 

organização têm desses cuidados. Atendendo a que na instituição onde realizámos o 

estudo são utilizados apenas dois destes modelos é sobre estes que incidiremos a nossa 

revisão. 

 

Método dos Cuidados Globais 

Também designado de método de caso ou individual, consiste na distribuição da 

responsabilidade global dos cuidados a prestar durante um turno a um enfermeiro, não 

ocorrendo fragmentação de cuidados durante esse período. Este método é muito 

40 
 



utilizado nas instituições hospitalares sobretudo depois do desenvolvimento das teorias e 

do processo de enfermagem. 

É um método de trabalho com muitas potencialidades segundo Kron & Gray 

(1994) entre elas: 

• Favorece a individualização de cuidados,  

• Promove a relação enfermeiro – utente,  

• Facilita a aplicação do processo de enfermagem, 

• Permite a continuidade de cuidados, 

• Permite conhecer melhor as necessidades do utente, 

• Possibilita que o utente conheça o enfermeiro que é responsável pelos cuidados, 

• Favorece a confiança do utente em relação ao enfermeiro prestador de cuidados. 

Este método tem contudo algumas limitações na sua aplicação. Se por um lado, 

pode haver assimetria na qualidade de cuidados prestados devido a níveis de 

competência diferentes entre os enfermeiros, por outro não dá garantias que o utente 

seja cuidado pelo mesmo enfermeiro ao longo da hospitalização. Dificuldades que podem 

ser ultrapassadas com a utilização do Método de Enfermeiro Referência. 

Método de Enfermeiro Referência 

Metodologia de trabalho designada inicialmente por “primary nursing”. É um 

método de organizar de forma sistemática o trabalho de enfermagem e que consiste em 

atribuir a um enfermeiro a responsabilidade da prestação de cuidados de um grupo de 

utentes (no máximo quatro utentes) desde a admissão até à alta. O enfermeiro tem 

portanto a responsabilidade total da apreciação, planeamento, execução e avaliação de 

cuidados durante vinte e quatro horas, desde a admissão à alta (Kron & Gray, 1994). 

Para permitir a continuidade de cuidados, cada enfermeiro de referência é assessorado 

por enfermeiros associados, que assumem os cuidados na sua ausência. A delegação de 

cuidados nos enfermeiros associados ocorre sempre que o enfermeiro de referência não 

esteja presente. 

Este método de organização de cuidados tem para além de todas as vantagens 

do método individual segundo Kron & Gray (1994) e Carmona & Laluna (2002), ainda as 

seguintes:  

• Promotor do mais elevado nível de personalização de cuidados, 

• Confere maior autonomia ao enfermeiro, 

• Atribui maior responsabilidade ao enfermeiro, 

• Promove a comunicação entre todos os intervenientes no processo de cuidar, 
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• Facilita o ensino, 

• Favorece a eficácia e a eficiência no planeamento do regresso a casa. 

Este método, tal como o método individual, tem limitações: exige enfermeiros com 

níveis elevados de qualificação científica, técnica e relacional, requer maior dotação de 

pessoal, há dificuldade na sua aplicação em unidades com taxas de rotação elevadas e 

aos regimes de trabalho rotativos. 

 

1.4 PAIS NO HOSPITAL 

 

Muitos investigadores internacionais têm-se dedicado ao estudo do 

acompanhamento e participação dos pais nos cuidados das crianças hospitalizadas; 

Todos são unânimes na constatacção de que a presença dos pais tráz beneficios para a 

criança: aumenta o sentimento de segurança e diminui o stress emocional provocado 

pela hospitalização.  

Numa situação de doença da criança, é reconhecida a primazia do papel da 

família, nomeadamente dos pais, nos cuidados, uma vez que “os cuidados à criança 

devem ser em forma de protecção, estímulo e amor” (Casey, 1993) e por isso os 

cuidados de enfermagem devem ter um papel de complementaridade com os pais, 

ajudando-os a encontrar respostas mais adequadas às necessidades dos seus filhos 

(Pinto e Figueiredo, 1995). A inclusão da família nos cuidados ao seu filho é essencial 

para a saúde e bem-estar da criança e é amplamente reconhecida como a melhor prática 

em enfermagem pediátrica (Shields, 2003; Young, 2006a). 

O acompanhamento e participação dos pais nos cuidados, são fundamentais para 

dar apoio emocional à criança (Salt, 1991), proporcionar-lhe segurança e diminuir a 

quebra de continuidade do quotidiano (Schmitz, 1989; Curry, 1995) e, por outro lado, 

promove a integração dos pais na equipa o que, segundo Einloft et al (citados por Jorge, 

2004), é essencial para o seu ajustamento social e psicológico, durante a sua 

permanência no hospital.  

Também para Jorge (2004) o acompanhamento da hospitalização da criança é 

benéfico para os pais uma vez que estes, ao terem a possibilidade de acompanharem a 

evolução da situação do filho, de presenciar os cuidados prestados, de participarem nos 

cuidados e serem preparados para lhes darem continuidade após a alta, ficam menos 

ansiosos. 

Para outros autores (Cleary et al, 1986; Gofman et al, 1957; Zetterstrom, 1985) a 

experiência de acompanhamento de uma criança hospitalizada pode ser para os pais 
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uma experiência ambivalente: por um lado querem estar presentes para darem apoio 

emocional ao seu filho mas por outro, ficam extremamente ansiosos: ansiosos com a 

doença do filho, ansiosos por terem deixado outros elementos da família em casa, 

ansiosos pela quebra no seu quotidiano, ansiosos por faltarem ao emprego. Hayes & 

Knox (1984), Hill (1978) e Sainsbury (1986) realçam que há factores que potenciam todos 

estes, como sejam o facto dos pais se encontrarem num ambiente que não lhes é familiar 

e à mercê das decisões tomadas por outros.  

Os pais têm para com os seus filhos, para além da responsabilidade da sua 

formação ao nível educacional e social, o dever de lhe prestarem cuidados físicos, mas 

quando são hospitalizados, estas funções passam por vezes a ser assumidas pelos 

profissionais de saúde, o que lhes provoca sentimentos de frustração e de revolta pela 

perda do seu papel (Palmer, 1993). Segundo Schmitz (1989, citado por Jorge, 2004), ao 

hospitalizarem o seu filho os pais “expõem o produto do seu lar” para a sociedade: o seu 

papel protector desaparece, perante a necessidade de aceitar com passividade e 

conformismo as decisões dos profissionais, detentores do saber, apesar de esta 

aceitação lhes provocar sofrimento.  

Robinson (1985) descreveu a dupla face dos pais competentes em que é 

esperado que sejam clínicos experientes em casa mas que na presença dos profissionais 

tenham que colocar de lado essa perícia. O conceito de “parentalidade em público” 

introduzido por Dairbyshire (1994) tenta ilustrar a complexidade da experiência dos pais 

numa enfermaria. 

É necessário também reconhecer que os pais procuram compreender e absorver, 

em apenas algumas horas ou dias, informações que os profissionais demoraram anos a 

aprender. 

Grande parte das famílias, querem ter um papel activo nos cuidados ao seu filho 

(embora cada uma delas tenha a sua forma de o fazer) tentando dar resposta aos 

objectivos que estabeleceram (Coyne, 1995; Darbyshire, 1993) no entanto os 

profissionais consideram que devem exercer controlo sobre essa participação, que é um 

direito dos profissionais definir a natureza da participação dos pais (Knafl et al, 1988). Por 

um lado estimulam-se os pais a participar nos cuidados mas, por outro, constrange-se a 

sua participação com as expectativas dos profissionais. 

No hospital, os pais sentem que têm que aceitar as decisões dos profissionais, 

considerados como detentores do “saber”. Segundo Carapinheiro (1993) a prática de 

cuidados que eram habituais em casa, é abandonada e é substituída por tecnologia 

específica, o que coloca as famílias sob as ordens dos profissionais de saúde, com o 

médico no topo dessa hierarquia do saber e poder. 

A participação dos pais durante a hospitalização da criança incide sobretudo em 
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alguns dos cuidados habitualmente realizados em casa, como a higiene, a alimentação e 

o suporte emocional (Coyne, 1995). Há autores que argumentam que, na maioria dos 

casos, uma criança precisa de normalidade durante a hospitalização e por isso o 

envolvimento dos pais nunca deva incluir papéis dos profissionais como por exemplo: as 

injecções, a realização de pensos, ou a administração de medicamentos; o papel dos 

pais só se deve estender a estas actividades quando a criança está familiarizada com 

eles ou quando esta se deve familiarizar com eles, no caso da continuidade de cuidados 

após a alta (Young, 2006). 

Em estudos anteriormente realizados por Kawik (1996) e Young (2006a), verifica-

se que os enfermeiros muitas vezes não questionam os pais acerca da sua motivação e 

disponibilidade para cuidar, assumindo a participação dos pais como um facto 

consumado. Também Ygge & Arnetz (2004), num estudo sobre envolvimento parental 

nos cuidados, concluíram que os pais não tinham sido informados sobre a possibilidade 

de participação nos cuidados e que os profissionais não assumiam essa participação.  

Para os pais, a doença do filho, a insegurança, o medo de não serem capazes de 

cuidarem do filho e de não corresponderem às expectativas dos enfermeiros, podem 

constituir barreiras ao desenvolvimento do seu papel (Melnyk et al, 2004; Sabatés & 

Borba, 2005). Quando os pais acompanham e participam nos cuidados a sua segurança 

e autonomia aumenta adquirindo progressivamente o poder, que lhe é dado pela prática 

de participarem cada vez mais nos cuidados. 

Com o desenvolvimento dos cuidados pediátricos entre os profissionais de saúde, 

nomeadamente os enfermeiros, criou-se a expectativa de quando uma criança é admitida 

no hospital, seja sempre acompanhada por um dos seus pais e que estes participem nos 

seus cuidados, mas as expectativas de cada um nem sempre são coincidentes (Palmer, 

1993). Num estudo realizado por Webb et al (1985) sobre os cuidados que os pais 

realizavam no hospital, verificou-se que as enfermeiras consideravam que os pais 

poderiam participar mais nos cuidados e quando se interpelavam os pais, estes 

manifestavam ainda uma maior expectativa em relação à sua participação. 

Young (2006a), num estudo que envolveu enfermeiros de unidades pediátricas 

médicas e cirúrgicas, verificou que as expectativas, em relação à participação dos pais, 

são mais acentuadas nas equipas de enfermagem cirúrgica: os enfermeiros deste sector, 

foram significativamente mais propensos a concordar que os pais devem rotineiramente 

ficar com o seu filho no hospital e participar nos cuidados, em comparação com as 

equipas de enfermagem dos serviços médicos (63% vs 40%). Esta situação, conduz a 

desvios no processo de parceria com a família, com imposição de cuidados que os pais 

não querem realizar, ou que não se sentem preparados para o fazer.  

Os estudos realizados acerca das atitudes dos pais nos cuidados ao seu filho 
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hospitalizado demonstraram que os pais que acompanham o seu filho durante o 

internamento hospitalar, querem participar nos cuidados mas também ser informados e 

incluídos no processo de decisão sobre o seu filho doente (Kawik, 1996; Young et al, 

2006). No entanto, o desenvolvimento da interacção enfermeiros - pais não é simples e 

há pouco consenso entre os enfermeiros pediátricos sobre quais são os limites para a 

participação dos pais (Callery & Smith, 1991).  

Segundo Coyne (1995) os pais que participam nos cuidados experimentam muitas 

dificuldades: escassez de informação, não negociação de papéis e deficit de 

comunicação com a (e da) equipa acerca das suas expectativas em relação à sua 

participação.  

A falta de informação e de comunicação da equipa, é referida pelas mães, num 

estudo efectuado por Meadow em 1969, mas tem sido um problema recorrente ao longo 

dos anos como o demonstram os estudos realizados em anos mais recentes (Callery e 

Smith, 1991; Hayes e Knox, 1984; Hill, 1978; Hopia et al, 2005, John et al 2003; Neill, 

1996; Kristensson-Hallstrom & Elander, 1997). Ser envolvido e informado sobre o estado 

e tratamento da criança, é para os pais uma premissa importante da qualidade de 

cuidados (Young, 2006). Os pais estão dispostos a executar as tarefas relacionadas com 

os cuidados dos seus filhos no hospital desde que lhe sejam dadas essas informações e 

sejam ensinados a realizar essas actividades (Webb et al,  1985; Kristensson - Hallstrom 

& Elander, 1994).   
Num estudo realizado por Ygge & Arnetz (2004) sobre o envolvimento dos pais 

nos cuidados, os pais referiram que os profissionais não lhe davam informação sobre a 

participação nos cuidados e que não assumiam a sua participação. Hayes e Knox, (1984) 

concluíram também que os pais têm necessidade que a comunicação com a equipa seja 

mais clara e aberta e que esta discuta com eles as orientações e regras em vigor, de 

modo a clarificar bem o seu papel nos cuidados ao filho. Num estudo realizado por Algren 

(1985) 70% dos pais participantes, salientaram que as enfermeiras não tinham discutido 

com eles o papel que deveriam tomar enquanto estivessem no hospital.  
Cygan et al (2002) salienta que um dos indicadores mais importantes para os pais 

da qualidade de cuidados é ser incluído nas decisões que se relacionem com os 

cuidados ao seu filho. Mas nem todos os pais se sentem seguros para o fazer: 

Kristensson-Hallström & Elander (1997) verificaram que essa participação dependia do 

grau de segurança que os pais sentiam no desempenho do seu papel no hospital. As 

estratégias que os pais adoptavam para se sentirem seguros tinham correspondência 

com a forma como os pais experienciavam a hospitalização. Os pais que estavam mais 

seguros do seu papel, participavam mais nos cuidados e transmitiam essa segurança aos 

seus filhos, independentemente das situações que ocorressem durante a sua 
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hospitalização. Para estes autores, ajudar os pais a adquirir essa segurança, facilita e 

promove a participação dos pais nos cuidados.  

 

1.5 COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

 
Os pais escolhem participar nos cuidados de forma a optimizarem o bem-estar 

emocional dos filhos, mas experimentam durante a hospitalização mais uma vez: a falta 

de informação, a não negociação do seu papel e sentimentos de grande ansiedade e 

isolamento. 

A interacção pais - enfermeiros é considerada a pedra angular da qualidade dos 

cuidados de enfermagem pediátricos (Espezel & Canam, 2002; Ferreira (1996). Parece 

haver um consenso generalizado de que esta interacção influencia intensamente a 

qualidade dos cuidados de saúde pediátricos. Para Espezel e Canam (2002) desenvolver 

a interacção e comunicar com clareza com os pais, são elementos fundamentais para 

que a colaboração entre enfermeiros e pais tenha sucesso. Estabelecer interacção 

parece ser a condição prévia para estabelecer um comportamento colaborativo. As 

famílias são capazes de estabelecer maior relação com os profissionais, quando há um 

objectivo comum relevante (Kosper et al 1994, Gibson 1995, Grandine 1995, Wilson & 

Hobbs 1995). 

Os pais têm necessidades cognitivas relativamente a conhecimentos e 

informações sobre a forma como lidar com a doença, com os procedimentos, com as 

técnicas terapêuticas e cuidados a prestar em casa. A obtenção da informação é para 

Jorge (2004) um factor importante na capacidade da família crescer e mudar, sendo uma 

necessidade específica numa situação de crise ou ansiedade. A informação dá à família 

algum controlo sobre a situação e reduz os sentimentos de incerteza que são 

habitualmente experimentados numa fase de adaptação a uma nova situação. Para 

Fernandes (1988), as necessidades dos pais, que acompanham a hospitalização são, 

entre outras, compreender a situação clínica e tratamentos do seu filho e sentir que são 

pais capazes. Os pais querem continuar a ser pais no hospital e necessitam que a equipa 

os informe e prepare para manter esse papel.  

Para que os pais tenham uma participação efectiva nos cuidados ao filho é 

necessário que as enfermeiras considerem a comunicação e a transmissão de 

informações instrumentos fundamentais. A comunicação com as famílias é 

absolutamente fundamental: têm que ser informadas e ensinadas sobre os cuidados à 

criança doente para que possam decidir, elas próprias, sobre a extensão do seu 

envolvimento e participação nos cuidados. 
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A informação é um direito da criança e dos pais de que os enfermeiros não se 

podem demitir. Para Vara (2004) a informação tem que ser clara, precisa e adequada às 

características das famílias. 
Casey (1995) considera que a comunicação e o estilo de enfermagem praticada 

influenciam o envolvimento dos familiares nos cuidados. Segundo a autora podem surgir 

quatro tipos de abordagem quando se cruzam os dois eixos do continuum “comunicação 

– não comunicação” e “centrado na pessoa -centrado na enfermagem”. 

O diagrama abaixo é uma representação esquemática das diferentes abordagens 

dos cuidados à criança e família quando se cruzam estes dois eixos: permissão, 

exclusão, suposição e negociação. 

 

 

Centrada na 
enfermagem 

Permissão Negociação 

Suposição 

Centrada na 
pessoa 

    Comunicação 

Não comunicação  

 

 Exclusão  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Casey, A. (1995). Partnership Nursing: Influences on involvement of informal carers. 

 

Comunicação/centrada na enfermagem – permissão 
 

Os enfermeiros que trabalham segundo este padrão são autoritários e 

controladores, mas avaliam os desejos dos pais e permitem o envolvimento nos seus 

termos (dos enfermeiros). Aceitam que certos procedimentos sejam levados a cabo pelos 

pais, por vezes têm mesmo essa expectativa, ou seja a equipa de enfermagem permite 

que os pais participem nos cuidados. As unidades que fornecessem listas de tarefas 

estandardizadas para os pais fazerem, se concordarem, caem nesta categoria. 

As enfermeiras que se sentem ameaçadas por pais conhecedores e experientes 

47 
 



são mais susceptíveis de ser controladores e limitadores do envolvimento dos pais para 

manter o seu status e auto-imagem. Não é uma expectativa irrealista que para algumas 

enfermeiras competentes e conhecedoras seja difícil deixar algumas “competências 

profissionais” e “responsabilidades” para uma pessoa leiga. 

 

Não - comunicação /centrada na enfermagem – exclusão 

 

A evidência dos estudos mostra que a exclusão dos pais continua a ser ainda a 

prática tradicional nos serviços. Webb (1977, cit. por Casey, 1995) descreve o modo 

como as famílias tentam conseguir o conhecimento das regras e regulamentos que não 

são comunicados pelas enfermeiras: os pais observam o trabalho das enfermeiras, a sua 

confiança vai aumentando e começam a colocar desafios à equipa de enfermagem que 

usa sanções para exercer controlo. 

Os enfermeiros podem usar as diferenças culturais e a linguagem (técnica) para 

excluir as famílias. 

 

Não - comunicação /centrada na pessoa – suposição 

 

Os enfermeiros que trabalham nesta linha fazem suposições acerca das 

necessidades das famílias, desejos e habilidades. Os procedimentos são descritos como 

“muito complexos para os pais perceberem”, os pais são incapazes e demasiado 

nervosos. Os julgamentos são aparentemente baseados nas opiniões subjectivas das 

enfermeiras. 

Sem uma boa comunicação, os pais fazem suposições acerca do que constitui a 

enfermagem e sobre o que é esperado deles no hospital. Mal entendidos e conflitos 

surgem se as expectativas mútuas e suposições não são explicitamente abordados. 

Alguns estudos (Merrow & Jonhnson, 1968 cit. por Neill, 1996; Webb et al, 1984) 

demonstram a prevalência desta abordagem no envolvimento dos pais. Estes estudos 

mostram que a percepção que os enfermeiros fazem acerca dos procedimentos que os 

pais podem fazer é marcadamente diferente da visão dos pais. 

 

Comunicação /centrada na pessoa – negociação 

 

Casey (1995) considera que a negociação de cuidados é o nível mais elevado de 

participação na prática de cuidados: os cuidados são centrados na pessoa e com forte 

comunicação entre os diversos intervenientes no processo de cuidados. 

Negociar implica discutir e obter resultados de comum acordo; por isso a 
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comunicação se reveste de importância fundamental. Reeves et al (2006 cit. por McCnam 

et al, 2008, p. 14) define negociação como “o processo pelo qual os enfermeiros discutem 

com os pais o nível de cuidados que eles desejam ser responsáveis enquanto estão no 

hospital e a discussão sobre o plano de cuidados da criança”. 

Gourlay (1987, citado por Smith el al) vê a negociação como um processo de 

conhecer as necessidades das pessoas, quer dos enfermeiros, quer da criança e família. 

As suposições e expectativas não devem estar presentes neste processo mas sim um 

acordo aceite pelas partes envolvidas. Neste caso tem que haver uma relação onde 

ambas as partes se sentem igualmente capazes de ser envolvidas. 

A negociação de cuidados entre pais e enfermeiros não tem sido uma prática 

comum nas instituições pediátricas. Para Callery & Smith (1991) e Smith et al (2006), é 

difícil ver como é que os enfermeiros e os pais podem negociar cuidados em parceria 

quando estão numa situação onde o conhecimento, o poder e o controlo não são iguais; 

onde uma das partes está ansiosa e está em território que não lhe é familiar Brown & 

Richie (1990) apontam também como dificuldades à negociação de cuidados, a falta de 

conhecimentos dos enfermeiros, as dificuldades na comunicação e conflitos na adopção 

de modelos de cuidados centrados na família. Há também enfermeiros que têm 

dificuldade em confiar nas capacidades dos pais para cuidar da criança e que alegam 

que a sua participação descaracteriza a identidade profissional dos enfermeiros (Farrel, 

1994; Coyne, 1995). 

Há no entanto enfermeiras pediátricas que têm vontade de partilhar os seus 

conhecimentos e perícia com as famílias, ouvir as preocupações, necessidades e 

conselhos hábeis das famílias, ou seja trabalhar no sentido da negociação. Alguns 

estudos sobre o envolvimento dos pais nos cuidados revelam que, equipas mais 

experientes, superaram a ameaça à sua identidade profissional e afastam-se de formas 

mais tradicionais da enfermagem, para uma abordagem em que há negociação da 

participação (Gill, 1987; Callery  & Smith, 1991). 

Roberts & Krause (1990) descreve um processo trifásico para negociar cuidados 

com os clientes que começa pela descoberta das solicitações e expectativas. A seguir 

segue-se a interacção e consenso. Finalmente há a tomada de decisão baseada numa 

visão partilhada dos problemas. Contudo, também estes autores identificam alguns 

problemas nesta interacção, uma vez que os enfermeiros são educados para se verem 

como “experts” em relação aos utentes; estes são normalmente socializados para se 

pensarem como recipientes passivos dos ensinos dos profissionais e debaixo do seu 

domínio. 

Em 1991, Callery e Smith, realizaram um estudo com 64 enfermeiras, onde 

avaliaram o papel da negociação entre enfermeiras e pais, utilizando a técnica do 

49 
 



incidente crítico. Os autores identificaram três formas das enfermeiras interagirem com os 

pais acerca da sua participação nos cuidados: duas destas eram formas de não 

negociação e abrangiam o encorajamento e a explicação. Nestas formas de interacção, 

as enfermeiras tinham expectativas em relação à performance dos pais, mas que não 

lhas tinham comunicado. A forma de interagir, negociando, foi a menos utilizada e, tinha 

lugar quando a enfermeira entrava em acordo com os pais, acerca do seu papel nos 

cuidados, sem tentar impor as suas expectativas. 
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CAPÍTULO 2 
 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO 
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A metodologia descreve os métodos e técnicas utilizadas no quadro duma 

investigação (Fortin, 1999). Ao longo deste capítulo do relatório iremos explicitar qual o 

processo metodológico por nós seguido para a realização do estudo.  

 

2.1. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA EM ESTUDO 

Dos estudos, referidos no capítulo anterior, ressalta que a hospitalização de um 

filho é sempre uma experiência complexa e stressante para os seus pais/acompanhantes 

e que a participação dos pais nos cuidados, depende muito da informação que recebem 

dos profissionais, do esclarecimento acerca das expectativas que cada um tem em 

relação ao papel a desempenhar, e da negociação acerca da extensão do seu 

envolvimento nos cuidados; mas constatámos que há ainda um conhecimento limitado, 

relacionado com a percepção que os pais têm da sua experiência com os cuidados 

pediátricos, o que nos levou a iniciar este estudo.  

Durante o processo de revisão exploratória da literatura sobre a temática do 

acompanhamento e participação dos pais nos cuidados da criança hospitalizada, 

verificámos que os estudos realizados incidiam sobretudo sobre experiências de doença 

crónica, o que nos motivou a dirigir o nosso estudo para uma área de cuidados menos 

explorada: a hospitalização de crianças (sem doença crónica) para actos cirúrgicos 

programados.   

Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um estudo com a finalidade 

de aprofundar o conhecimento sobre a experiência de acompanhamento da 

hospitalização de um filho, habitualmente vivida pela mãe, a partir do seu relato. 

Darbyshire (1993), em entrevistas que realizou a pais acompanhantes de crianças 

hospitalizadas e a enfermeiras, constatou que os modos de participação dos pais nos 

cuidados, eram mais desafiadores do que inicialmente se tinha imaginado. Ele destaca a 

necessidade das enfermeiras obterem uma maior compreensão das experiências dos 

pais, que acompanham os filhos durante as hospitalizações. 

Esta interrogação, que brotou da literatura que consultámos, levou-nos a 

interrogar se estas dificuldades manifestadas pelos pais, também se verificariam no 

hospital pediátrico onde exercemos a nossa actividade profissional. 

Decidimos por este motivo dar início a um estudo, neste âmbito, em que a 

pergunta de partida que o impulsiona é:  
O que experimentam os pais durante a hospitalização da criança com doença aguda? 
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2.2. OBJECTIVOS E OPÇÃO METODOLÓGICA 

OBJECTIVOS 

Os objectivos deste estudo são: 

• Conhecer a percepção dos pais acerca da participação nos cuidados, durante a 

hospitalização do seu filho. 

• Clarificar o papel dos pais durante a hospitalização do seu filho. 

• Compreender a natureza das interacções que se estabelecem entre pais e 

enfermeiras durante a hospitalização da criança. 

 

OPÇÃO METODOLÓGICA 

Para alcançarmos os objectivos do nosso estudo pretendemos seguir uma 

metodologia qualitativa, uma vez que, segundo De La Cuesta (1995), é a metodologia 

mais apropriada quando queremos saber a maneira como, os participantes do estudo, 

experimentam determinado fenómeno ou situação, quais os significados que lhe atribuem 

e como interpretam aquilo que experimentam. 

Também Bogdam e Biklen (1994, p.16-17), defendem a utilização de uma 

abordagem qualitativa quando na investigação se pretende privilegiar a “compreensão 

dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação”. O objectivo do 

investigador é “compreender em detalhe o que os participantes pensam e como 

desenvolvem os seus quadros de referência” 

Polit, Beck e Hungler (2004), salientam que os métodos qualitativos são os que se 

adequam melhor à complexidade humana, com a sua capacidade de dar forma e criar as 

suas próprias experiências, permitindo a compreensão da experiência humana do modo 

como ela é vivida uma vez que estes métodos possibilitam “compreender fenómenos 

sociais complexos” (Yin, 2005, p. 20) 

A investigação qualitativa permite, segundo Morse (2003, p.32) “tornar óbvio o 

invisível, reconhecer o importante a partir do insignificante, vincular ligações que não 

pareciam logicamente relacionadas” e por isso parece-nos ser a metodologia mais 

adequada aos nossos objectivos de estudo. O Estudo de Caso surgiu como uma 

metodologia capaz de ir ao encontro dos objectivos que orientavam o desenho da 

investigação.  

O estudo de caso consiste na “observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, ou de um acontecimento específico” segundo Merriam (1988, citado por 
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Bogdam e Biklen, 1994, p.89).  

No nosso estudo de caso iremos focar a nossa pesquisa num acontecimento 

específico: a experiência dos pais durante a hospitalização do seu filho, no contexto de 

um serviço de natureza cirúrgica num hospital pediátrico. Com este estudo não 

pretendemos esgotar o conhecimento deste fenómeno, nem fazer generalizações dos 

seus achados, mas sim conhecê-lo em profundidade neste contexto particular, uma vez 

que como referem Streubert e Carpenter (2002, p.18) “ os investigadores qualitativos não 

subscrevem uma única verdade, mas antes, muitas verdades”. 

 

LOCAL DA COLHEITA DE DADOS 

 

O facto de desenvolvermos a actividade profissional num hospital pediátrico que 

foi o primeiro do país a autorizar a presença dos pais e a estimular a sua participação nos 

cuidados, levou-nos à escolha desta instituição como contexto para a realização do 

estudo.  

Para a realização do estudo seleccionámos o sector cirúrgico deste hospital 

pediátrico. No estudo integrámos apenas participantes utilizadores de um dos dois 

serviços de internamento deste sector do hospital porque, pelo facto de integramos a 

equipa de enfermagem do outro serviço de internamento cirúrgico, poderíamos 

condicionar de algum modo os relatos dos participantes. 

O serviço onde realizámos o estudo, acolhe normalmente crianças dos zero aos 

treze anos com patologia cirúrgica: otorrinolaringológica, estomatológica, para além da 

cirurgia geral, torácica, gastrenterológica, plástica, urológica e oncológica. Grande parte 

das crianças que recorrem ao serviço para fazerem correcções cirúrgicas, fazem-no em 

regime de Cirurgia Ambulatória: dão entrada na manhã da cirurgia e depois de bem 

acordadas regressam a casa. 

O serviço é composto por três unidades de internamento e uma unidade de 

cuidados de dia onde se assistem as crianças de cirurgia ambulatória. Uma das unidades 

de internamento é destinada a receber crianças queimadas. O serviço de internamento 

possui infra-estruturas que permitem que a criança esteja permanentemente 

acompanhada por um familiar, dando resposta à Ordem de Serviço institucional n.º 

2/2004 sobre “Acompanhamento da criança no hospital”. 

 
2.3. PARTICIPANTES 

 
Os participantes deste estudo são os pais/acompanhantes de crianças hospitalizadas por 

cirurgia programada, que acompanhem o seu filho durante o internamento. Para a 
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selecção dos participantes, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: ser o 

principal acompanhante da criança durante o período da sua hospitalização, a 

hospitalização do seu filho ter uma duração mínima de três dias, o seu filho não ter uma 

doença crónica. 

A selecção dos participantes foi sempre realizada com a ajuda dos enfermeiros do 

serviço e a partir dos critérios de inclusão. Após a selecção, o enfermeiro abordava o 

acompanhante, apresentava o investigador e questionava acerca da disponibilidade para 

fazer parte do grupo de participantes. Todas as pessoas abordadas manifestaram 

disponibilidade para colaborar. Posteriormente, no momento definido pelo participante, o 

investigador num contexto mais reservado, explicava de uma forma detalhada o teor do 

estudo, a sua finalidade e os princípios éticos a que este estava sujeito e solicitava o 

consentimento informado. (Anexo 1). 

Na investigação qualitativa, o número de participantes não é previamente definido, 

ele é determinado a partir da necessidade de informações: o princípio orientador deste 

tipo de estudos, é a saturação dos dados, ou seja o ponto de recolha de dados a partir do 

qual a aquisição de informação se torna redundante, (Bogdan e Biklen, 1994). A 

saturação dos dados atinge-se, segundo Polit, Beck e Hungler (2004), quando se atingiu 

a informação adequada e quando a descrição ou a teoria resultante é rica e completa. 

 
 

2.4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

A primeira etapa da realização deste estudo envolveu a elaboração de um projecto de 

trabalho apresentado ao Conselho Científico do Mestrado de Ciências de Enfermagem do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, tendo sido aprovado. 

Segundo Streubert e Carpenter, (2002) para assegurar que o desenho dos estudos, 

quantitativos ou qualitativos, seja sólido do ponto de vista ético e moral é necessário que 

haja responsabilidade pessoal e profissional por parte do investigador. Neste sentido, ao 

longo do percurso da investigação, foram tomados os procedimentos necessários para 

assegurar esses princípios: 

• Foi dirigido um pedido ao Conselho Directivo do Hospital onde se pretendeu realizar 

o estudo com o objectivo de obter a autorização para a realização do estudo, ao 

qual foi dado um parecer favorável (Anexo 3).  

• Antes de iniciar o trabalho empírico foi feito o contacto com o Enfermeiro Chefe e 

Director do Serviço, para dar conhecimento da intenção de realizar o trabalho nesse 

serviço, tendo havido receptividade da sua parte. 
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• Por outro lado de modo a garantir o anonimato e a confidencialidade dos 

participantes no estudo, foram utilizados códigos para a identificação dos enxertos 

das entrevistas apresentados durante este relatório da investigação. 

 

 

2.5. PROCEDIMENTOS PARA A COLHEITA DOS DADOS 

INSTRUMENTO 

O método escolhido para a recolha de dados foi a entrevista. A selecção desta 

estratégia, deve-se ao facto de ser a que mais se adequa, quando se pretende 

compreender o significado que é dado a um acontecimento ou a um fenómeno, na 

perspectiva do entrevistado (Fortin, 1996). Esta opinião é também partilhada por Quivy et 

al (1988) ao considerarem que a entrevista é a técnica que mais estimula os 

entrevistados a exprimir as suas percepções, as suas interpretações ou as suas 

experiências de um acontecimento ou situação. 

A função do entrevistador num estudo qualitativo é encorajar os participantes a 

falar livremente sobre os tópicos do guião da entrevista (Polit, Beck e Hungler, 2004) e 

tentar captar o discurso próprio do sujeito, deixando que a análise se torne evidente 

(Bogdam e Biklen, 1994). 

As questões incluídas no guião da entrevista foram baseadas em temas-chave 

identificados a partir da literatura consultada e na própria experiência profissional do autor 

do estudo e foi sofrendo modificações à medida que a recolha dos dados foi 

prosseguindo (Anexo 2) 

Janesick (2000), defende a realização de um estudo piloto, nas investigações 

qualitativas que utilizam a entrevista, para que se possam testar as perguntas a serem 

efectuadas, as capacidades do entrevistador e por outro lado permitir descobrir aspectos 

do fenómeno em estudo, que não tinham sido previamente identificados. Nos estudos 

piloto, as entrevistas devem ser mais livres, exploratórias, para que se obtenha a 

compreensão geral das perspectivas sobre o objecto de estudo (Bogdam e Biklen, 1994). 

O guião inicial da entrevista, foi testado num estudo prévio com uma amostra 

pequena de participantes, como é defendido por Polit, Beck e Hungler (2004), através da 

realização de entrevistas a duas mães que não pertenciam ao campo de estudo mas que 

reuniam as condições e características dos nossos participantes.  

Esta fase de validação da entrevista permitiu afinar melhor o guião da entrevista, 
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treinar alguns aspectos práticos do entrevistador e por outro lado possibilitaram uma 

maior aproximação à problemática em estudo.  

 
 
RECOLHA DE DADOS 

 
Depois de se fazerem as adaptações consideradas necessárias ao guião da 

entrevista foi iniciado o processo de recolha de dados.  

Procedeu-se à colheita de dados entre os meses de Maio e Setembro de 2008. 

Todos os participantes foram entrevistados no dia da alta da criança. As entrevistas 

tiveram lugar num espaço reservado do serviço, foram gravadas em suporte áudio e 

posteriormente transcritas. A duração das entrevistas variou entre os 20 e 55 minutos. 

Para a caracterização dos participantes utilizou-se um pequeno questionário. Algumas 

entrevistas foram interrompidas por ter havido solicitação do participante pelo seu filho, 

mas foram retomadas logo que houve oportunidade. 

As entrevistas foram todas realizadas no serviço, da parte da tarde, período do dia 

em que diminuem os procedimentos à criança e a quantidade de profissionais em 

circulação. Por outro lado, no período da tarde, era frequente a criança e o seu 

acompanhante receberem algumas visitas de amigos e familiares, que ficavam junto da 

criança enquanto tinha lugar a entrevista.   

No final de cada entrevista era feita a sua transcrição para suporte escrito, um 

processador de texto respeitando a linguagem utilizada pelos participantes. 

Após a realização de dez entrevistas verificou-se que não estava a surgir nova 

informação e por isso demos por concluído o processo de recolha de dados. Bogdan e 

Bilkens (1994) consideram que nesta altura se atingiu a saturação dos dados. 

 
 

2.6. ESTRATÉGIAS NA ANÁLISE DOS DADOS 

ANÁLISE DOS DADOS 

Nos estudos qualitativos a análise de dados começa quando começa a colheita de 

dados embora seja na fase final que os dados são analisados de forma mais sistemática 

(Bogdam & Biklen, 1994; Polit, Beck e Hungler, 2004; Streubert & Carpenter, 2002). 

Quando os investigadores começam a ouvir as descrições dos fenómenos começam a 

analisá-los simultaneamente. 

Após a utilização da entrevista como estratégia de recolha de dados, obtivemos 

uma grande quantidade e variedade de informação a partir dos relatos. A análise de 
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conteúdo apresentou-se como sendo a técnica de tratamento da informação mais 

adequada aos objectivos e desenho do trabalho. 

Com a utilização desta técnica pretendíamos descrever e interpretar o conteúdo 

implícito nos discursos dos participantes procurando “uma outra mensagem entrevista 

através ou ao lado da mensagem primeira” (Bardin, 2004, p. 36).  

Pretendíamos pois proceder a desocultação dos dados segundo este autor: Na 

primeira fase (pré-análise) fizemos sucessivas leituras das entrevistas de modo a 

sistematizar ideias para estruturar o esquema para o plano de análise; na segunda fase 

(exploração do material) fizemos a exploração dos discursos e convertemo-los em 

unidades de categorização, por último fizemos a interpretação dos dados procurando 

fazer a adequação entre a informação obtida e os nossos objectivos do estudo 

(tratamento dos resultados). A passagem da fase de descrição à fase da interpretação 

dos dados permitiu retirar o discurso do contexto de produção e, através da inferência, 

procurar o seu verdadeiro sentido (Bardin, 2004; Vala, 1986). 

Concluídas as entrevistas demos então início ao processo de análise do conteúdo 

destas. As entrevistas foram lidas e relidas integralmente e foram analisadas frase a 

frase. As frases consideradas pertinentes para o nosso objecto de estudo foram 

destacadas do restante texto e posteriormente compiladas num novo texto, procedendo 

assim à sua descontextualização (Morse, 2007). Após nova leitura das frases procurámos 

agrupá-las em temas abrangentes (unidades de análise) e procurámos descobrir o seu 

significado e identificar os conceitos que melhor traduzissem o fenómeno, seguindo a 

metodologia descrita por Polit, Beck e Hungler, (2004).  

Para Morse (2007) a ”análise de dados é um processo de juntar e unir dados, de 

tornar óbvio o invisível, de distinguir o significante do insignificante, de ligar dados 

aparentemente não relacionados, de encaixe de categorias umas nas outras, …, é um 

processo de organização de modo que o esquema analítico pareça óbvio”. No decurso 

deste processo de análise dos dados e da sua organização em categorias verificámos 

que uma parte significativa destes poderia ser enquadrada nos níveis de participação nos 

cuidados segundo Anne Casey (1995). O processo de categorização foi por isso 

estabelecido de duas formas: a indutiva e a dedutiva. 
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CAPÍTULO 3 
 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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Neste capítulo daremos conta dos resultados obtidos no nosso estudo, 

começando por apresentar as principais características dos participantes, de seguida 

partiremos para a análise e interpretação dos mesmos, tendo em conta excertos das 

entrevistas.  

 

 

 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
 

 
Integraram este estudo os pais que acompanharam o seu filho, aquando da sua 

hospitalização, para a realização de uma cirurgia programada. 

No total entrevistámos dez pais, dos quais nove eram do sexo feminino e um do 

sexo masculino. O número de participantes foi determinado pela forma como as 

entrevistas iam decorrendo e à medida que ia-mos sentindo que os dados iam ficando 

saturados.  

A idade dos participantes estava compreendida entre os vinte e cinco e os 

quarenta e um anos e a dos seus filhos entre um e quatro anos; todos eram casados, 

residiam a menos de 60 km e estavam todos empregados. As profissões 

desempenhadas eram muito variadas sendo: quatro professoras, uma solicitadora, dois 

assistentes técnicos operacionais na área da saúde, duas empregadas do comércio e 

uma funcionária numa empresa de serviços de limpeza.   

A criança hospitalizada era o único filho para sete dos participantes, dois 

possuíam, para além desta mais dois filhos adolescentes e um tinha outro filho de quatro 

anos. 

Todas as crianças, filhos dos participantes incluídos no estudo, tinham sido 

hospitalizadas para fazerem cirurgia urológica (nove) e renal (uma). Esta situação não 

teve a ver com a escolha da população, mas aconteceu pelo facto de um dos critérios de 

inclusão dos participantes, ser o da criança estar hospitalizada há mais de três dias. O 

que acontece presentemente neste serviço, e na maioria dos serviços hospitalares, é que 

o tempo de internamento é cada vez menor fruto das políticas de gestão hospitalar e 

porque se defende, no caso particular da pediatria, que a hospitalização da criança só 

tenha lugar quando os cuidados de que necessita não possam ser realizados em casa.  
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3.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Para encontrar os significados que emergem dos discursos dos pais, realizámos a 

análise de conteúdo das entrevistas, tentando a partir desta construir uma narrativa onde 

emergiram quatro categorias: (A) Condicionantes da experiência de acompanhamento, 

(B) Acompanhamento e participação nos cuidados, (C) Papel parental durante a 

hospitalização, (D) Organização dos cuidados de enfermagem. Cada uma destas foi 

organizada em subcategorias com o objectivo de nos ajudar a perceber o fenómeno que 

é viver a experiência de acompanhar um filho no hospital (Quadro 1).  

 

 

Quadro 1 – Organização das categorias e subcategorias 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Condicionantes da experiência de 
acompanhamento  

Experiências anteriores 

Necessidade de fazer adaptações 

Informação prévia à hospitalização 

Acompanhamento e participação 
nos cuidados 

 

 

Bem-estar e segurança emocional  

Intérprete da criança 

Dar consistência aos cuidados 

Dever de ser pai 

Afastar o tédio 

Papel parental durante a 
hospitalização 

 

As expectativas 

O desempenho  

Satisfação  

Acesso à informação 

Interacção com os enfermeiros 

Organização dos cuidados de 
enfermagem 

Cuidados centrados na família 

Identificação do enfermeiro responsável 

Enfermeiro de Referência 
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A. CONDICIONANTES DA EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA 
HOSPITALIZAÇÃO 
 

A categoria “Condicionantes da experiência de acompanhamento da 

hospitalização” explica como é que a experiência de estar no hospital a acompanhar um 

filho, pode ser uma experiência indutora de stress para os pais. Segundo alguns autores 

(Hayes e Knox, 1984; Hill, 1978; Hopia, 2005) o acompanhamento de uma criança no 

hospital é sempre uma situação de grande ansiedade: ficam ansiosos com a doença do 

filho, ansiosos por terem deixado outros elementos da família em casa e ansiosos por 

faltarem ao emprego. Por outro lado, o desconhecimento do ambiente hospitalar, que irão 

integrar, quer em termos estruturais quer organizacionais, pode também ser potenciador 

dessa ansiedade. Emergiram assim três aspectos que são referidos como muito 

significativos enquanto condicionantes da experiência de acompanhamento da 

hospitalização, são eles as experiências anteriores, as necessidades de adaptações, e a 

informação que previamente recebem. 

 

 
Condicionantes da experiência de 

acompanhamento da hospitalização 
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Experiências
anteriores

Necessidade de fazer
adaptações 

Informação 
prévia à hospitalização 

1. EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

Alguns dos pais entrevistados tinham tido experiências anteriores de 

o, mas nenhum deles recordava aspectos 

desagradáveis dessas experiências que pudessem influenciar o curso da experiência 

actual. Nos seus relat

sta experiência não é muito diferente das anteriores, uma vez que foram sempre aqui no 
uando cheguei aqui ao serviço mostraram-me tudo, onde podia ir buscar as coisas que 

precisasse; puseram-me muito à vontade. ” (E3) 

 

acompanhamento da hospitalização de um filh

os manifestaram a opinião de que a familiaridade com a 

instituição/serviço é importante para que se sintam mais calmas e seguras no ambiente 

hospitalar: 

“Neste serviço é a primeira vez mas estive cá duas vezes, com este meu filho, noutro serviço do 
hospital. E
hospital. Q



“Estive cá há um ano, quando o meu filho fez cirurgia de hipospadias; agora voltou porque fez uma 
fístula. A primeira vez foi uma experiência mais difícil porque (…) não conhecia o ambiente do serviço, 
nem como funcionava. Era tudo uma incógnita. Desta vez foi tudo mais fácil, já conhecia o espaço, já 
sabia como funcionava, portanto desta vez estava mais calma. Sinto que as coisas neste internamento 
têm corrido melhor que no primeiro...” (E5) 

m 

filh s 

crianças e seus acompanhantes eram um aspecto que podia influenciar a experiência de 

acomp

s são muito diferentes: lá estive num quarto sozinha com o meu filho, aqui 
partilho o quarto com sete mães e os seus filhos. Para mim, a situação actual, é melhor porque gosto 

2. 

A doença e a hospitalização de um filho afecta cada membro da família. Sendo a 

xistem, qualquer situação que altere o 

modo de vida de um dos seus membros, provoca mudanças em todos os outros. Na 

popula

hos foi fácil organizar a minha vida familiar para estar aqui.” (E5) 

o seu filho no hospital, tiveram que recorrer ao apoio da família alargada, para que 

cu

“Para p

Uma das mães que tinha anteriormente acompanhado a hospitalização de u

o, mas numa instituição privada, considerou que as condições de instalação da

anhamento. O facto de ter estado instalada com o seu filho num quarto individual 

tinha-a deixado (assim como ao filho) muito isolada favorecendo o desenvolvimento de 

sentimentos de solidão.  

“Numa instituição pública é a 1ª vez que estou a acompanhar o internamento, mas estive com outro 
filho, há alguns anos, numa clínica privada, … as duas experiências foram muito diferentes: Por um 
lado a duração: da outra vez fiquei na clínica apenas 2 dias, aqui estou praticamente há uma semana. 
Por outro lado as condiçõe

de ter companhia, apesar de as condições serem muito más para as mães. Em minha opinião, estar 
num quarto individual, não é benéfico nem para as crianças nem para as mães, porque ficamos muito 
isoladas. Para as crianças, em termos de socialização, é importante que tenham contacto com outras 
crianças, desde que estas não estejam gravemente doentes, porque senão torna-se uma experiência 
traumatizante. Portanto claramente prefiro ficar em quartos que tenham outras crianças.” (E10) 

NECESSIDADE DE FAZER ADAPTAÇÕES  

família constituída por várias pessoas que coe

ção que integra este estudo, não se revelou grande preocupação com a 

instabilidade que a sua estadia no hospital poderia desencadear ao nível familiar. O facto 

de a hospitalização ter sido programada e com uma previsão de duração curta terá 

influenciado a situação. 

A maior parte dos participantes referiu não ter tido necessidade de proceder a 

adaptações ao nível familiar, porque tinham apenas um filho, o que estava hospitalizado.  

“Como não tenho outros fil

Já os pais que tinham outros filhos referiram que, para poder estar a acompanhar 

idassem deles e também para dar apoio ao seu cônjuge. 

oder acompanhar o meu filho tive que pedir o apoio de familiares, da minha cunhada, para dar 
apoio ao meu filho mais velho. Ela vai levá-lo e buscá-lo à escola e toma conta dele. Os meus sogros 
apoiam o meu marido.” (E1) 
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“ (…) Porque temos outros filhos, tivemos que nos reorganizar: a avó, que vive fora de Coimbra, veio 
para nos dar apoio, o meu marido, que tem um horário mais flexível, está a dar um apoio maior lá em 
casa. Vamos gerindo as coisas da melhor maneira mas é evidente que isto desorganiza a nossa vida.” 

s 

também na vida profissional: as ausências ao emprego podem ser um factor agravante 

da ans

ive que programar a minha substituição na escola para poder estar a 
faltar.” (E4) 

o numa empresa do meu sogro.” (E7) 

co

“Feliz
com as aulas. (…) É 
 bebé, colaborar na 

3. 
 

eriência da hospitalização nos pais, é 

a familiaridade com a instituição/serviço onde o seu filho fica hospitalizado. O 

descon

rmação foi-lhes dada pelo 

cirurgiã

a 

inf e já tinham estado com os seus filhos no hospital e só 

(E10) 

A hospitalização de um filho pode provocar alterações na vida familiar, ma

iedade dos pais. Todos os pais entrevistados estavam empregados. Na sua 

globalidade, os participantes, não tiveram qualquer dificuldade em interromper a sua 

actividade profissional durante o período de tempo que estiveram no hospital, a 

acompanhar os seus filhos:  

“No emprego pus baixa não houve problema.” (E1) 

“Como sou professora apenas t

“No emprego não houve problema porque eu trabalh

Apenas uma mãe manifestou alguma preocupação em não ter conseguido 

nciliar a sua actividade profissional com a sua estadia no hospital: 

mente não tive muitos problemas, embora tivesse que faltar a algumas aulas, coisa que eu não 
tinha previsto, porque pensava que era possível conciliar a minha estadia aqui, 
que as aulas eram de manhã e de manhã era necessário dar o banho ao
realização do penso; portanto eu não pude ir dar as aulas … há uma certa rotina no hospital que 
nunca me passou pela cabeça alterar”. (E10) 

INFORMAÇÃO PREVIA À HOSPITALIZAÇÃO 

Um dos factores, que pode influenciar a exp

hecimento do ambiente hospitalar quer em termos estruturais quer 

organizacionais, pode ser potenciador da ansiedade associada à experiência de 

hospitalização. A informação prévia, sobre o que a instituição tem para oferecer aos pais 

e à criança, sobre as normas em vigor, permite que os pais possam preparar o 

internamento, diminuindo assim alguns factores de ansiedade. 
Apenas alguns pais tiveram conhecimento prévio, de forma institucional, de que 

poderiam acompanhar a hospitalização do seu filho. Essa info

o durante a consulta em que foi prevista a cirurgia: 

“Sabia que poderia ficar cá todo o dia e que durante a noite ficava junto do meu filho, porque na 

consulta o médico informou-me.” (E1) 

Mas a maior parte dos pais teve conhecimento dessa possibilidade de form

ormal, através de outros pais qu
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obtiver

iço, me foi explicado que podia estar sempre com ele … “ (E2) 

 “Sabíamos por outras pessoas que um de nós (mãe ou pai) poderia ficar a acompanhar. Quando cá 
chegámos a Enf.ª que nos recebeu disse-nos que durante o dia poderíamos ficar os dois a 

do aqui 

 só tive essa informação quando cheguei aqui ao serviço.” (E10) 

e 

com o facto de estes não terem sido informados previamente sobre a previsão do tempo 

de inte

me dito que iria ficar cá 
po todo ainda nenhum 

médico se aproximou de mim e me deu uma justificação porque ainda estou cá. Aquilo que sei, pelo 

 diferente.” (E8) 

am a validação dessa informação no momento da admissão ao serviço. Portanto 

os pais não tiveram a possibilidade de preparar convenientemente o internamento do filho 

e a sua estada no hospital: 

“Só quando chegámos ao serv

acompanhar mas que à noite só poderia ficar um. Confirmámos essa informação quan
chegámos ao serviço.” (E9) 

“Ninguém me informou sobre a possibilidade ou não de acompanhamento, para mim era «líquido» que 
iria ficar com o meu filho porque ele só tinha 18 meses. Eu presumi que iria ficar a acompanhá-lo 
atendendo à idade dele, mas

Um dos factores que teve grande influência na experiência dos pais prendeu-s

rnamento assim como das etapas do tratamento da criança: 

 “Eu jamais imaginei que iria ficar tanto tempo aqui no hospital. O médico tinha 
3 a 4 dias e já lá vai uma semana e sem saber porquê. Durante este tem

que me dizem outras mães é que tenho que estar cá uma semana. (…) Se me tivessem dito isto logo 
no início eu teria estado mais descansada durante este tempo. É que se, nós mães, estivermos 
ansiosas, acabamos por transmitir isso aos nossos filhos e eles também ficam mais ansiosos”. (E8) 

“A única coisa que não correu bem foi o facto de, na consulta, nos dizerem (cirurgião) que o meu filho 
ficaria no hospital 2 ou 3 dias e afinal ficou cá uma semana”. (E9) 

“Se você souber como é todo o processo, como vai ser a cirurgia, como vão ser as várias fases depois 
da cirurgia, como vai ser a evolução, o tempo que vai ser preciso ficar no hospital, então vai perceber 
melhor se está tudo a correr normalmente ou se está alguma coisa
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B. ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO NOS CUIDADOS 

A categoria “Acompanhamento e participação nos cuidados” descreve o que 

motiva os pais a acompanhar os seus filhos durante a hospitalização e a participarem nos 

cuidados. De um modo geral o acompanhamento é assumido pelas mães, apenas num 

dos casos este foi realizado por um pai em alternância com a mãe. Os resultados indicam 

que os pais escolhem acompanhar e participar nos cuidados para proporcionar bem-estar 

e segurança ao seu filho. Por outro lado, consideram que faz parte da sua condição de 

pais cuidar dos seus filhos, em qualquer situação que estes se encontrem: o facto de o 

seu filho estar hospitalizado não os desresponsabiliza deste dever. Há ainda pais que, 

referem que a sua presença é importante para serem mediadores entre o seu filho e os 

profissionais de saúde e diminuir a monotonia dos dias do seu filho no hospital. A 

permanência dos pais no hospital durante as vinte e quatro horas do dia permite-lhes 

observar a organização e funcionamento dos serviços hospitalares: um dos aspectos 

constatados pelos pais é que o número de enfermeiros é reduzido para satisfazer todas 

as necessidades das crianças hospitalizadas e por isso a sua participação é, considerada 

por eles como, fundamental para dar consistência aos cuidados do seu filho.  

Desde a publicação, do Relatório Platt, em 1959, é recomendado o internamento 

das crianças em instituições pediátricas e que os seus pais não tenham restrições nas 

visitas. Encoraja-se a admissão das mães em simultâneo com os seus filhos. Talvez por 

isso, actualmente, os enfermeiros (e outros profissionais) têm a expectativa que, quando 

uma criança é admitida no hospital, seja sempre acompanhada por um dos seus pais e 

que estes colaborem nos seus cuidados. Kawik (1996) e Young (2006a) verificaram nos 

seus estudos, que muitas vezes os enfermeiros não questionam os pais acerca da sua 

vontade e disponibilidade para acompanhar e cuidar do seu filho, assumindo a sua 

participação como um facto consumado. Também no nosso estudo se verificou essa 

situação: uma mãe, com experiencias anteriores de internamento no hospital, salientou o 

facto dos enfermeiros nunca a terem questionado se pretendia ficar a acompanhar a 

hospitalização do seu filho: 

“Os enfermeiros nunca me perguntaram se queria ou não ficar a acompanhar, partiram do princípio 

que queria ficar.” (E2) 

Como os enfermeiros não questionam os pais sobre a sua intenção de 

acompanhar o internamento, estes concluem que o acompanhamento é uma exigência 

do hospital: 

“Querer, querer…eu não quis. Não é o hospital que nos pede para ficarmos cá? “ (E3) 
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Acompanhamento e 

participação nos cuidados

Bem-estar e 
segurança 
emocional 

Intérprete da 
criança

Dar consistência 
aos cuidados Dever de ser pai Afastar o tédio

 

 

 

 

1. ESTAR E SEGURANÇA EMOCIONAL  

Todos os pais referiram que a sua presença e participação nos cuidados era 

essencial para o bem-estar e segurança emocional dos seus filhos. Consideravam que 

para a recuperação do seu filho era fundamental que estes se sentissem apoiados, 

imas: os pais. 

 “Eu no fundo estou aqui a acompanhar a minha filha mais para a apoiar, para a acalmar. Há estudos 
que c
(E4) 

 presença ajuda muito na 
recuperação dos nossos filhos.” (E6) 

 

seria difícil de interromper numa altura em que os filhos estariam mais carentes: 

E5) 

“(…) o meu filho não aguentava ficar sem mim. Seria muito difícil ficar sozinho. Eu pediria para ficar 
com 

filhos 

en o em que estes 

A categoria “Acompanhamento e participação nos cuidados” desenvolve-se 

através de cinco eixos que reflectem as subcategorias estabelecidas a partir da análise 

dos relatos dos intervenientes no estudo:  

 

BEM-

acarinhados pelas pessoas que lhe são mais próx

omprovam que quando as crianças não têm os pais para as apoiar regridem na fala, no andar.” 

“Nós estando perto deles podemos acarinhar, aconchegar melhor os nossos filhos. Já foi comprovado 
que as crianças doentes melhoram mais se tiverem os pais junto deles.” (E8) 

 “Para o meu filho é muito bom sentir que tem a mãe perto (…) a nossa

Algumas mães salientaram mesmo a ligação forte que tinham com os filhos e que

“A ligação mãe - filho é de extrema importância e não deve ser interrompida.” (

“O meu filho está muito agarrado à mãe.” (E6)  

ele porque ele é ainda muito pequenino para ficar sem ninguém junto dele.” (E7) 

Os pais, por outro lado, mostraram-se preocupados em deixar os seus 

tregues a pessoas que eles não conheciam, sobretudo numa situaçã
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es de doença. Todos eles sentiam que era 

im

“Para as crianças é muito problemático não ter alguém da sua confiança junto delas que as possa 
apoia

s 
 

, 
am sempre a passar nas salas para ver se 

ma …” (E6) 

ess

do

seu

es 
preci
a liga

as enfermeiras, das batas brancas e começa a gritar assim que vê alguma a 
  

is 

im

essoas que ele não 

udo em situações como esta”. (E6) 

 “Eu acho que é benéfico para os nossos filhos as mães ficarem com eles durante a noite, sobretudo 
quan

2. 

melhor conhecem os seus filhos, 

co as suas reacções, em 

especial no caso de crianças mais jovens ou que apresentam problemas de comunicação 

nciais para interpretar as reacções do seu filho e as 

traduzir para os enfermeiros ou outros profissionais de saúde: 

“ (…)

tão mais fragilizados, numa situação 

portante para os filhos terem um cuidador familiar: 

r, dar-lhes carinho”. (E9)  

“O meu filho não iria reagir bem ao facto de ficar entregue a pessoas estranhas apesar de serem pessoa
de confiança, não reagiria bem ao meu afastamento. (….) A minha grande preocupação era com a noite,
ir para casa e deixá-lo com pessoas que ele não conhecia. Não é que eles não ficassem bem entregues
porque eu vi que as enfermeiras são muito atenciosas e and
está tudo bem, quanto a isso eu acho que não haveria proble

“Para nós mães é muito difícil deixar os filhos num ambiente onde não conhecem ninguém.” (E10) 

Os pais sentiam que a sua presença no hospital e participação nos cuidados era 

encial para que os seus filhos se sentissem seguros; consideravam que estar junto 

s filhos era fundamental para afastar o medo que as crianças sentem do hospital e dos 

s profissionais: 

“É muito importante para as crianças que os pais realizem a maioria dos cuidados porque el
sam da nossa presença para sentirem que estão seguros, que ninguém lhes faz mal. Nós somos 
ção que eles têm de casa.” (E5) 

 “Quando os enfermeiros realizavam o penso eu ia também, (….) eu sabia que se não fosse com ele 
(filho) era pior, porque quando eu não estou ao pé dele fica cheio de medo.” (E7) 

“O meu filho tem pavor d
aproximar-se, …” (E8)

Da análise dos relatos verifica-se que este factor da segurança é ainda ma

portante durante o período da noite.  

 “A minha grande preocupação era com a noite, ir para casa e deixá-lo com p
conhecia. Não é que eles não ficassem bem entregues! mas são os nossos filhos e nós queremos 
estar junto deles, sobret

do são pequenos; a nossa presença dá-lhes maior segurança …” (E10) 

INTÉRPRETE DA CRIANÇA 

Os pais consideram-se as pessoas que 

nsideram-se «expert» a interpretar os seus comportamentos, 

e, por isso, vêem-se como esse

 Ninguém melhor que os pais conhecem os seu filhos, sabem do jeito que eles gostam as coisas, 
sabem das suas rotinas. (…) O meu filho ainda é muito pequeno e não entende porque está no 
hospital, nem porque é que os enfermeiros e médicos têm que fazer determinadas coisas.” (E8) 
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 “No caso do meu filho, como ele tem paralisia cerebral, eu devo estar cá para interpretar os sinais 
dele e transmiti-lo à equipa, poder dizer que ele chora porque está rabugento ou porque tem dor.” (E3) 

“Acho que para as crianças é melhor que sejam cuidadas pelos pais porque os conhecemos melhor, 

3. 

são observadores privilegiados de tudo o que se passa nas unidades de internamento 

cuidados de enfermagem e à dotação de 

atação de que os recursos 

de enferma

nfermeiros estariam lá se ela (filha) necessitasse, é que há uma 
ninos e portanto não poderiam estar ali em exclusivo com a minha 

 de tantas crianças se não tiverem os pais para 

4. 

l. 

Querem continuar a cuidar dos seus filhos durante a hospitalização, porque consideram 

, consideram que é seu dever cuidar dos seus filhos 

ia de saúde ou doença, mesmo que seja em outro contexto 

diferente do ambiente familiar, como uma instituição de saúde: 

zer todos os cuidados que 

… “ (E9) 

DAR CONSISTÊNCIA AOS CUIDADOS 

Os pais estão no hospital todos os dias e durante vinte e quatro horas, por isso 

nomeadamente em relação à organização de 

enfermeiros dos serviços: todos eles são unânimes na const

gem são escassos para a satisfação das necessidades das crianças. Os 

pais sentem por isso que se não colaborarem com os enfermeiros nos cuidados, 

sobretudo os que se ligam aos cuidados básicos, os seus filhos não teriam todos os 

cuidados que necessitavam: 

“Claro que é melhor que fique alguém a acompanhar até porque os enfermeiros andam sempre 
ocupados, agora é isto, depois é aquilo, …” (E3)  

“Eu estou cá só para estar junto dele, as enfermeiras têm outros meninos a que têm que fazer 
tratamentos e não podem estar sempre ao pé do meu”. (E7) 

 “ (…) Não sei até que ponto os e
enfermeira para não sei quantos me
filha”. (E4) 

 “Os enfermeiros não conseguiriam tomar conta
ajudar”. (E8) 

DEVER DE SER PAI 

Os pais participam nos cuidados porque querem manter o seu papel parenta

que essa é a sua responsabilidade

em qualquer circunstânc

 

“Eu (mãe) acho que apesar de estar no hospital a obrigação de fazer as coisas ao meu filho, as que 

estão ao meu alcance, continuam a ser minhas. Aquilo que eu fazia em casa contínuo a fazer aqui, a 

única coisa que se alterou foi as condições em que as realizo”. (E8) 

“Se eu estou cá a acompanhar o meu filho, compete-me a mim (mãe) fa
posso”. (E3) 
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Por outro lado, os pais consideram que a participação nos cuidados é intrínseca 

 ser acompanhante da cr

à 

condição de iança, para eles não faz sentido estar junto do filho e 

não ter

 presença. Nós devemos colaborar em tudo o que nos 
for possível e deixar os cuidados de saúde para os profissionais ou pelo menos a supervisão deles”. 

5. AFASTA

 actividade vital da criança considerada como um princípio 

fundamental na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Quando brinca, a criança 

adquire

ativas com 
os filhos. Os enfermeiros não têm tempo para estarem a brincar com eles. (…) Em minha opinião a 

s 

recreativas s de infância do 

serviço

e ajudar-nos a distraí-los, 
brincar um bocadinho com eles para que nós possamos ter um intervalinho. Acho que as educadoras 

criança e melhorar os r uídos: 

“ (…) ”. 

   

 uma atitude activa nos cuidados. 

 “Eu penso que não tem sentido estarmos aqui como observadores. Ter uma atitude passiva é 
desconfortável para a mãe e não justifica a sua

(E10) 

R O TÉDIO 

O brincar é uma

 meios para libertar o stress e a tensão que recebe do ambiente. Todos os pais 

entrevistados consideram que brincar é uma actividade fundamental no dia-a-dia da 

criança e por isso no hospital mantinham essa actividade com os seus filhos: 

“Durante o dia brinco com ele (filho), leio-lhe livros que trouxe comigo, vejo filmes, …” (E2) 

“A presença dos pais é importante para dar apoio, conforto e desenvolver actividades recre

ocupação da criança deve ser realizada por nós acompanhantes mãe ou pai”. (E9) 

Uma mãe salientou no seu relato que era importante que as actividade

da criança tivessem maior participação das educadora

, de modo que os acompanhantes pudessem descansar: 

“Em meu entender quando uma criança chega aqui ao serviço a educadora deveria vir junto das 
crianças e apresentar-se, depois no dia-a-dia deveriam vir junto de nós 

deveriam ter um papel muito mais interveniente”. (E10) 

A brincadeira é usada também, pelos pais, para favorecer a recuperação da 

esultados dos tratamentos instit

 Brinco com ele (filho) de modo a mantê-lo sempre deitado como a enfermeira me recomendou
(E8) 
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C. PAPEL PARENTAL DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO 

A categoria “Papel parental durante a hospitalização” descreve como os pais 

desenvolvem o seu papel durante o acompanhamento do seu filho. Os pais participantes 

no estudo tinham a expectativa de manter um papel activo nos cuidados ao seu filho uma 

vez que, em sua opinião, faz parte da sua função de pais e, porque por outro lado, a sua 

participação é essencial para o bem-estar do seu filho.  

Apesar de haver estudos que sugerem que os pais estão dispostos a fazer muito 

mais do que fizeram ou puderam fazer com o seu filho (Galvin e tal, 2000; Brown  & 

Ritchie,  1989; Daneman, 2003)  os relatos dos pais entrevistados não confirmam estes 

resultados: os pais estão satisfeitos com a sua participação não mostrando interesse em 

participarem em outros cuidados; consideram que os cuidados que não realizaram eram 

unicamente da responsabilidade dos enfermeiros, porque requeriam conhecimentos de 

que só os enfermeiros são detentores.    

A literatura sobre cuidados pediátricos defende que a comunicação com as 

famílias é um factor decisivo na participação dos pais (Neill, 1996). As famílias 

necessitam de ser informadas e ensinadas sobre os cuidados à criança doente para que 

possam decidir, por elas próprias, sobre a extensão da sua participação nos cuidados. É 

crucial que os enfermeiros falem com os pais para saber: o que eles querem fazer, o que 

podem fazer ou o que eles devem fazer para promover o bem-estar de seus filhos. A 

maioria dos pais do nosso estudo admitiram que não houve uma conversa específica em 

relação à distribuição de papéis e muitos reconheciam a necessidade de discutir o seu 

papel com os enfermeiros. 

Da análise dos discursos dos pais verifica-se que a forma e extensão da sua 

participação são muito variáveis dependendo da inter-acção estabelecida entre os pais e 

os enfermeiros, mas também das práticas do enfermeiro: centrada na enfermagem ou 

centrada na pessoa (criança e família). Segundo Casey (1995) do cruzamento destes 

dois eixos podem surgir diferentes níveis de participação dos pais: permissão 

(Comunicação/centrada na enfermagem), exclusão (Não - comunicação /centrada na 

enfermagem), suposição (Não - comunicação /centrada na pessoa) e negociação 

(Comunicação /centrada na pessoa). 

A negociação da parceria de cuidados é considerada por Casey (1995), o nível 

mais elevado de participação na prática de cuidados: os cuidados são centrados na 

pessoa e com forte comunicação entre os diversos intervenientes no processo de 

cuidados. 

Da análise dos relatos das entrevistas constata-se a existência de diferentes 

níveis de participação dos pais nos cuidados: há pais que referem que a sua forma de 
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participação foi unicamente conduzida pelos enfermeiros, não tendo existido qualquer 

negociação sobre o seu envolvimento nos cuidados, enquanto outros referem que, 

embora não tenha havido uma discussão formal sobre a sua participação nos cuidados, 

os enfermeiros questionavam-nos se queriam ter uma participação directa em alguns 

cuidados.  

A categoria “ Papel parental durante a hospitalização” desenvolve-se portanto 

através de cinco eixos que se influenciam mutuamente: Expectativas dos pais, 

desempenho do seu papel, satisfação dos pais em relação ao seu papel, acesso à 

informação e interacção com os enfermeiros.  

 

Papel parental durante a 
hospitalização

As expectativas O desempenho Satisfação Acesso à 
informação

Interacção com 
os enfermeiros

 

 
1. AS EXPECTATIVAS 

Hoje em dia os pais querem ficar a acompanhar a hospitalização do seu filho e 

têm a expectativa de participar, em certa medida, nos cuidados aos seus filhos.  

Os participantes no nosso estudo foram unânimes na confirmação de que se 

tinham concretizado as expectativas em relação ao seu papel no hospital:  

“Aquilo que imaginava realizar corresponde ao que estou a fazer.” (E1) 

A partir dos seus relatos verifica-se que as expectativas de participação recaem 

sobre as actividades que habitualmente faziam em casa, dar continuidade aos cuidados 

familiares, ou seja manter o seu papel parental habitual:  

 “Imaginava que continuasse a fazer aquilo que habitualmente fazia em casa”. (E4) 

 “Tinha como expectativa cuidar dele, eu continuava a ser a sua mãe. Ninguém me impediria de 
continuar a fazer aquilo que era habitual fazer em casa, … “ (E5)  

Mas os pais tinham consciência de que as condições em que iriam realizar os 

cuidados se iriam modificar (doença do filho, ambiente hospitalar, …) e por isso tinham a 
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expectativa que os enfermeiros os ajudassem a realizar os cuidados que não 

conseguissem fazer da forma habitual: 

“ (…) Claro que contava que os enfermeiros me ajudassem a fazer os cuidados habituais (cuidados 
familiares).” (E5) 

“Sempre achei que os enfermeiros teriam que colaborar connosco nos cuidados básicos, de modo a 
que tudo corresse o melhor possível.” (E9) 

2. O DESEMPENHO  
 

Os pais, durante o internamento pretendem continuar e continuam a realizar os 

cuidados básicos, “cuidados familiares” segundo Casey (1993), como a alimentação ou 

higiene, mas também participarem em algumas actividades do âmbito dos “cuidados de 

enfermagem” como seja a vigilância de sinais de dor ou da presença de sangue no 

penso. 

Actividades desenvolvidas no âmbito dos Cuidados familiares 

Todos tinham a expectativa de que o exercício do seu papel enquanto pais 

pudesse ter continuidade. Donde, esperavam poder continuar a cuidar o seu filho da 

forma como habitualmente faziam em casa. Constata-se que, muitos dos cuidados que os 

pais realizam em meio hospitalar são da mesma tipologia dos que já realizavam em casa, 

ou seja cuidados de âmbito familiar como: alimentação, higiene, a mudança da fralda, a 

administração de xaropes e actividades recreativas: 

“Brinco com ele, leio-lhe, vejo filmes com ele (pausa), dou-lhe de comer, mudo a fralda, , dou-lhe 
banho na cama e na bancada com a ajuda da enfermeira, dou-lhe o xarope.” (E2) 

 “Dou-lhe de comer, brinco com ele de modo a mantê-lo sempre deitado como a enfermeira me 
recomendou, dou-lhe o xarope de antibiótico, dou-lhe o banho na cama com um paninho.” (E8) 

Os pais justificam a sua participação nestes cuidados porque é com estes que 

estão mais familiarizados:  

“São actividades que já realizava em casa, no fundo é um prolongamento do que fazia em casa e não 
são necessárias técnicas especiais para os fazer...” (E8) 

“ (…) Faço o normal do dia-a-dia que faço em casa.” (E3) 

“Aquilo que eu fazia em casa contínuo a fazer aqui, a única coisa que se alterou foi as condições em 
que as realizo.” (E8) 

Uma das mães, durante a entrevista, transmitiu a sua admiração pelo facto da 

participação dos pais não ser vista pela equipa de enfermagem com a mesma 

naturalidade com que viam a participação das mães: 
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“Apercebi-me de que apesar do desenvolvimento da sociedade e das mentalidades, os pais, homens, 
continuam a ser vistos aqui de forma diferente. O meu marido esteve aqui durante uma manhã e 
sentiu que os profissionais olhavam para ele com alguma desconfiança. Ainda é pouco habitual, os 
pais estarem aqui o tempo todo e, por isso, ainda estranham quando eles estão cá. (…) O meu marido 
apesar de sentir que estava a ser observado, manteve a sua postura e fez o que estava ao seu 
alcance.” (E10) 

Actividades desenvolvidas no âmbito dos “Cuidados de Enfermagem” 

Para além dos cuidados básicos habituais os pais colaboravam ainda em 

cuidados específicos à situação de saúde do seu filho sob a orientação dos enfermeiros: 

“ (…) Tomo atenção para ver se ele (filho) tem dor, se aparece sangue no penso, vejo a temperatura 
quando a Sr.ª enfermeira me diz para o fazer.” (E1) 

“Sempre que mudo a fralda vejo se o penso tem sangue para comunicar à enfermeira (E2) 

Os pais sentiam também que a sua presença era essencial durante a realização 

de cuidados executados pelos enfermeiros para que o seu filho se sentisse seguro e 

estivesse mais calmo: 

 “ (…) Nos cuidados realizados pelos profissionais, aquilo que fazia era confortá-lo, explicar-lhe os 
diferentes passos da realização de qualquer tratamento.” (E5) 

“Ficava junto dele quando lhe faziam o penso para ajudar a acalmá-lo, porque ele gritava imenso.” 
(E7) 

“ (…) Colaborava na realização do penso embora com papel muito passivo.” (E10) 

3. SATISFAÇÃO COM O SEU PAPEL  

Há estudos que descrevem que os pais frequentemente querem fazer mais do 

que lhe é permitido fazer (Kristensson-Hallstrom & Elander, 1994; Webb et al,  1985) 

enquanto outros mostram que os pais têm menos vontade de realizar cuidados aos seus 

filhos do que os enfermeiros tinham em expectativa (Mano, 2002; Young, 2006). 

Os participantes no nosso estudo, na sua globalidade, estão satisfeitos com o seu 

nível de participação nos cuidados, não desejando ter uma participação diferente: 

“O que eu faço não queria que fosse realizado pelos enfermeiros porque o meu filho tem medo dos 
enfermeiros, é preferível que seja eu a fazer-lhe as coisas”. (E1) 

 “Que me tenha apercebido não havia outros cuidados que eu quisesse realizar. Há muitas coisas que 
têm que ser os enfermeiros a fazerem. Nós temos muitas dúvidas, se não estivessem por perto os 
enfermeiros nós sentíamo-nos perdidos.” (E6) 

Os pais não estão interessados em participar em outro tipo de cuidados, 

nomeadamente cuidados da área de actividade dos enfermeiros; só colocariam essa 

hipótese se fosse necessário manter esses cuidados no domicílio, aquando do regresso a 

casa e, se esses cuidados não fossem traumatizantes para a criança: 
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 “Se, por acaso, a minha filha fosse para casa com a sonda e precisasse de mudar o saco com 
frequência então eu aí gostava que os enfermeiros me ensinassem e preparassem para o fazer.” (E4) 

“Não me importava de fazer o penso se as compressas não estiverem agarradas e se fosse 
necessário fazê-lo em casa, porque com o meu filho mais velho tive que o fazer em casa, mas outros 
cuidados mais complicados não queria fazê-los, esses são os enfermeiros que os fazem”. (E1) 

A partir dos relatos constata-se que os pais têm ideias muito claras acerca dos 

cuidados que devem e não devem realizar, assim como dos limites da sua participação; 

consideram que há cuidados que têm que ser realizados pelos enfermeiros porque 

requerem formação e conhecimentos especializados, de que só os enfermeiros são 

detentores. Estão neste âmbito por exemplo a administração de medicamentos por via 

intravenosa, a realização de pensos ou a vigilância da diurese: 

“O que os enfermeiros faziam era vigiar o soro, dar-lhe o antibiótico na veia, viam se ele estava a 
urinar bem, vigiavam o penso, tudo isto tinha que ser feito por eles porque só eles têm os 
conhecimentos necessários para o fazer.” (E8) 

 “ Eu acho que a realização do penso é um trabalho que compete aos enfermeiros, uma vez que têm 
uma formação específica para isso.” (E6) 

 “Os cuidados que não fizemos, eram cuidados que só poderiam ser realizados pelos enfermeiros 
como é o caso do penso, de vigiar o soro, de dar o antibiótico na veia.” (E9). 

Em estudos realizados sobre a participação dos pais nos cuidados, está descrito 

que por vezes estes se sentem inseguros e pouco confiantes no modo como levam a 

cabo os cuidados, necessitando do incentivo dos enfermeiros para manterem o seu 

papel. No nosso estudo a maior parte dos pais sentia que os enfermeiros confiavam 

neles para cuidarem do seu filho.  

“Senti que os enfermeiros valorizavam o meu trabalho.” (E6) 

“ Os enfermeiros tinham confiança para tomar conta da minha filha e naquilo que eu fazia”. (E7) 

Apenas uma mãe participante no nosso estudo referiu que nem sempre sentiu, 

por parte de todos os enfermeiros, essa confiança.  

“Alguns enfermeiros desconfiam mais da participação dos pais do que outros. Por exemplo uns 
enfermeiros davam-nos o antibiótico para darmos ao nosso filho e confiavam que nós lho dávamos, 
mas outros depois de nos darem o antibiótico ficavam à espera para confirmar se realmente o 
fazíamos”. (E10) 

4. ACESSO À INFORMAÇÃO  

Do que ficou dito parece emergir a vontade dos pais em participar nos cuidados, 

mas experimentam muitas dificuldades, nomeadamente de acesso à informação. As 

famílias necessitam de ser informadas e ensinadas sobre os cuidados à criança doente, 
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para que possam decidir sobre a sua participação e realizar os cuidados ao seu filho em 

segurança (Coyne, 1995). 
Nos seus relatos, os participantes referem que o seu papel nos cuidados não foi 

clarificado, que os enfermeiros não lhe deram informação sobre a possibilidade de 

participação nos cuidados e que não os ensinaram devidamente, sobre a forma de 

adaptar o seu papel à realização dos cuidados no hospital.  

A subcategoria “Acesso à informação” desenvolve-se através de dois eixos que se 

influenciam mutuamente: Informação sobre a possibilidade de participação e informação 

sobre a realização de cuidados. 

Possibilidade de participação 

A informação tem um papel importante na redução da incerteza e na redução do 

medo do desconhecido. Apesar da maior parte dos pais manifestar satisfação pela forma 

como foram recebidos pelos enfermeiros. Quando interpelados sobre se tinham sido 

informados quanto à possibilidade de participação nos cuidados, todos eles referiram 

que isso não tinha acontecido e consideravam que a informação sobre essa possibilidade 

teria clarificado melhor a assumpção do seu papel durante a hospitalização: 

 “Gostei imenso da forma como a enfermeira me recebeu (…) mas não me informou que poderia, se 
quisesse, participar nos cuidados ao meu filho”. (E4)  

 “Quando foi do primeiro internamento explicaram-nos os passos todos:  a organização aqui do 
serviço, quais eram os direitos dos pais, (…)  mas não me foi dada informação sobre o que poderia ou 
não fazer ao meu filho enquanto estivesse a acompanhá-lo. Penso que era importante clarificar logo 
de início o nosso papel aqui.” (E5) 

“Em relação à possibilidade de participação nos cuidados, ninguém nos falou sobre isso. Tinha sido 
útil que os enfermeiros falassem sobre a colaboração que nós podemos dar, clarificava melhor a 
nossa participação.” (E10) 

 

Realização de cuidados 

Um dos aspectos salientados nos relatos, dos participantes, foi a necessidade 

sentida de receber mais informação acerca da forma de realização de alguns cuidados, 

que sendo habituais, necessitavam de uma nova forma de execução dada a situação do 

filho: 

 “Os enfermeiros têm que nos ensinar a dar o banho para que sejamos nós a fazê-lo.” (E5) 

“Hoje dei o banho exactamente da mesma maneira que ontem, a enfermeira estava presente nessa 
altura e não fez qualquer reparo, hoje fiz da mesma forma que ontem e a Enf.ª disse-me que não 
estava a fazer bem e eu não percebi porquê!” (E6) 

 “Penso que nos deveriam explicar melhor quais os aspectos que deveríamos ter em atenção 
quando fazemos determinados cuidados, como por ex. o banho. Acho que em alguns aspectos faz 
falta que os enfermeiros façam a contextualização da situação para que nós possamos perceber 
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porque é que os cuidados não são feitos do mesmo modo. Nós vamo-nos apercebendo das 
modificações mas de uma forma assistemática.” (E10) 

 
5. INTERACÇÃO COM OS ENFERMEIROS 

A interacção pais - enfermeiros é considerada a pedra angular da qualidade dos 

cuidados de enfermagem pediátrica, uma vez que é aceite por todos que esta influencia a 

qualidade dos cuidados à criança (Espezel & Canam, 2003). Neill (1996) acentua que a 

comunicação estabelecida pelos enfermeiros é um factor decisivo na participação dos 

pais nos cuidados; ela pode criar um clima que pode ser favorecedor ou inibidor dessa 

participação. Por outro lado, as atitudes e comportamentos tomados pelos enfermeiros 

podem influenciar tanto a inter-acção como a participação dos pais nos cuidados. 

Muitos pais salientaram o bom relacionamento que a equipa de enfermagem 

mantinha com eles o que os fazia sentir mais confortáveis e acolhidos no serviço: 

“O relacionamento com os enfermeiros foi bom, a maioria dos enfermeiros são agradáveis, simpáticos, 
recebem-nos bem, o que nos faz sentir bem aqui”. (E2) 

“Talvez aqui neste serviço as pessoas sejam um pouco mais simpáticas! Parece que nos querem 
agradar, (…) assim tudo corre melhor ” (E3) 

No entanto, alguns pais consideraram que a interacção com os enfermeiros não 

tinha sido muito positiva e que isso tinha condicionado o seu papel enquanto 

participantes nos cuidados:  

 “O meu relacionamento com os enfermeiros nem foi bom nem mau, quando me apercebi como eles 
eram e como funcionavam, fiz o possível para precisar o mínimo possível deles, para não depender 
deles porque assim evitamos conflitos. Eu acho que eles são bons profissionais, tecnicamente são 
muito bons, mas são pouco carinhosos”. (E8) 

Um dos aspectos que se destaca dos relatos dos participantes é que os pais não 

se sentiam à-vontade para questionar as práticas que não percebiam: 

 “O meu filho como teve um problema ósseo e tem que ser pegado com muito jeitinho e havia uma 
enfermeira que tinha pouca atenção a esse aspecto. Ela com certeza nem se apercebia disso, fazia 
tudo tão à vontade que me custava chamar-lhe a atenção. Eu via que ela não fazia por mal, era a 
maneira de ela fazer. Nunca lhe disse nada, porque tinha receio que levasse a mal, até porque ela era 
simpática, boa mocita. (…) Por vezes pensava dizer-lhe mas depois pensava «esta enfermeira só vai 
estar um bocado com o meu filho, logo depois virá outra enfermeira». É que nós temos sempre aquele 
receio que levem a mal e que nos peguem de ponta. Não valia a pena estar a chatear, se calhar nem 
voltava a ficar com ela (pausa).” (E3) 

 “Uma das coisas que eu achei estranho é que o critério que as enfermeiras usam em relação à 
substituição do penso não é sempre o mesmo para todas as crianças. Nunca perguntei à enfermeira 
porque é que com o meu filho era daquela maneira porque não surgiu a oportunidade para perguntar! 
Por outro lado está a correr tudo bem com ele (filho) que não valia a pena estar a incomodar…” (E6) 
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Para que os pais tenham uma participação efectiva nos cuidados ao filho é 

necessário que as enfermeiras considerem a comunicação e a transmissão de 

informações instrumentos fundamentais. Cabe aos enfermeiros facilitar o processo de 

participação parental nos cuidados. Quando os pais não são informados sobre a natureza 

e os limites da sua participação, ficam confusos e inseguros, o seu papel é mal definido 

(Yegg & Arnetz, 2004) pelo que é fundamental que os enfermeiros sejam capazes de 

apoiar e orientar os pais nos cuidados ao seu filho, adoptando atitudes flexíveis e 

individualizadas que vão de encontro aos desejos e às necessidades específicas de cada 

criança e família.  

 

Desejo de participação 
 

Da análise dos discursos constata-se que os pais desejam claramente participar 

nos cuidados mas que não foram interpelados pelos enfermeiros acerca da sua vontade 

em fazê-lo:  

“Não, os enfermeiros não me falaram sobre isso, não me perguntaram se queria participar nos 
cuidados ao meu filho”. (E4) 

“Nenhum dos enfermeiros me perguntou se queria participar nos cuidados … “ (E6) 

“Foi-me explicado que eu podia estar sempre com ele (filho), que o poderia acompanhar ao bloco, e 
estar com ele até adormecer, mas em relação à hipótese de participar nos cuidados ninguém me 
explicou nada”. (E2) 

No entanto, o facto de os enfermeiros não os terem questionado sobre a sua 

vontade de participação nos cuidados não tinha sido problemática: 

 “ (…) Eu acho natural que os enfermeiros não me tenham perguntado se queria participar nos 
cuidados, porque o mais natural é os pais cuidarem dos seus filhos.” (E8)  

“Os enfermeiros não me perguntaram se queria continuar a realizar os cuidados que era habitual fazer 

em casa mas, eu também não ia ficar junto dele sem fazer nada (…) Eu como estou sempre aqui 

durante o dia, não saio, por isso sou eu que faço os cuidados que já eram habituais. (…) Acho que me 

compete a mim continuar a fazer esses cuidados”. (E3) 

Extensão da participação 

Os estudos, sugerem que os pais querem ser envolvidos nos cuidados aos seus 

filhos, mas que querem também decidir sobre a extensão desse envolvimento; os pais 

precisam que os enfermeiros tomem a iniciativa de falar sobre os cuidados necessários 

no ambiente hospitalar (Neill, 1996). Para este autor o único meio para estabelecer os 

limites nos cuidados passa por uma negociação entre os enfermeiros e os pais sobre a 
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sua participação, reconhecendo que essa negociação é flexível e aberta à mudança. As 

famílias têm que ser informadas e ensinadas sobre os cuidados à criança doente para 

que possam decidir, sobre a extensão da sua participação nos cuidados.  

Para que os pais tenham uma participação efectiva nos cuidados ao filho é 

necessário que as enfermeiras considerem a comunicação e a transmissão de 

informações instrumentos fundamentais no processo de cuidados.  
Da análise dos excertos das entrevistas verifica-se que são os enfermeiros que 

determinam o nível de participação dos pais e que os pais tendem a não negociar a 

extensão do seu envolvimento.  
Dos discursos constata-se que a participação dos pais nos cuidados é variável, 

assumindo formas e intensidade diferentes, podendo ser enquadrada nos níveis de 

participação definidos por Anne Casey (1995): permissão, exclusão, suposição e 

negociação.  

 

Extensão da participação

Permissão Exclusão Suposição Negociação

 

 

 

Permissão 

 termos. Os enfermeiros comunicam com 

os pais

pais, alguns enfermeiros assumem uma 

posição de controlo e dominação.  

guns enfermeiros davam-mo para a mão para eu lho dar, sem 

 pegar 
 ajudaria a dar-lhe o banho. ” (E6)  

“A distribuição de tarefas foi definida pela Sr.ª Enf.ª”. (E2) 

 

Os enfermeiros que trabalham neste sentido são autoritários e controladores; 

permitem o envolvimento dos pais mas nos seus

 mas são eles que definem o seu papel.  

A partir da análise dos relatos dos participantes constata-se que os pais 

participam nos cuidados mas que a definição da participação é realizada pelos 

enfermeiros. Na relação de interacção com os 

“Vejo a temperatura quando a Sr.ª enfermeira me diz para o fazer. “ (E1) 

“Quando era necessário dar o xarope al
me perguntar se eu o queria dar”. (E5) 

 “A distribuição de quem faz o quê durante o banho foi decidida pela enfermeira; disse-me para
no meu filho ao colo para o levar para a banheira e que me
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Esta forma de exercer controlo ou de limitar a participação dos pais, tem sido 

descrita como uma questão do poder que os enfermeiros continuam a ter sobre os 

utentes (Paliadelis et al, 2005). 

Exclusão 

A evidência dos estudos mostra que a exclusão dos pais continua a ser ainda a 

prática tradicional nos serviços. Para além da exclusão física, a equipa pode pensar em 

outras formas de excluir as famílias dos cuidados, nomeadamente através da não 

capacitação das famílias para cuidar.  

No nosso estudo há pais que relatam que os enfermeiros não lhes explicam em 

que cuidados podem participar, nem como os podem realizar, e por isso tiveram que 

adquirir os conhecimentos por outras vias que não incluem os enfermeiros, 

nomeadamente pela observação de outros pais que estavam a acompanhar há mais 

tempo os seus filhos. Os enfermeiros excluem os pais não partilhando os seus 

conhecimentos com eles.  

“Não me foi explicado o que era esperado eu fazer enquanto estivesse aqui com o meu filho no 
hospital “. (E2) 

“Sabíamos quais os cuidados que podíamos realizar sozinhos porque observámos outros pais que 
estavam aqui há mais tempo e fazíamos o que era habitual fazer em casa”. (E9) 

 “Quando cheguei aqui limitei-me a seguir o protocolo, digamos assim, fazia conforme via as outras 
mães fazerem (…) limitei-me a observar o que os outros pais iam fazendo, sobretudo aqueles que 
estavam há mais tempo a acompanhar os seus filhos.” (E6) 

Mas num dos relatos, há mesmo um pai que refere ter sido excluído fisicamente 

dos cuidados ao seu filho, por uma enfermeira: 

“Hoje a enfermeira que esteve com o meu filho chegou ao pé de nós e disse-nos que estava na hora do 
banho, pegou nele e levou-o para o banho, eu e a minha mulher até ficámos pasmados com a atitude. 
Todas as outras enfermeiras chegavam junto de nós e ofereciam ajuda ao que nós dizíamos não ser 
necessário. Só hoje não foi assim”. (E9) 

Suposição 

Os enfermeiros que trabalham nesta linha fazem suposições acerca das 

necessidades desejos e habilidades das famílias. Por outro lado como não há uma boa 

comunicação, os pais fazem suposições acerca do que é esperado deles e sobre o que 

constitui a enfermagem. Como as expectativas mútuas e suposições não são 

explicitamente abordadas podem surgir mal entendidos e conflitos. 

Da análise dos relatos constata-se que não há diálogo entre os enfermeiros e os 

pais acerca dos seus papéis nos cuidados, as expectativas de cada um não são 
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explicitamente abordadas e por isso os pais acabam por fazer suposições acerca do que 

é esperado deles e sobre a actividade dos enfermeiros: 

“Eu acho que apesar de estar no hospital a obrigação de fazer as coisas ao meu filho, as que estão ao 
meu alcance, continuam a ser minhas (…) as enfermeiras não me perguntaram se queria dar o banho 
mas eu queria dar-lho, …” (E8) 

 “A enfermeira não me perguntou se queria colaborar no banho e estar presente quando fosse retirado 
o penso mas achei natural não o fazer, (…) não era preciso perguntar, porque era normal eu querer 
estar”. (E2) 

“No primeiro dia, tive que sozinha dar o banho ao meu filho e foi muito complicado, (…) eu pensava 
que a enfermeira, que me tinha vindo dizer que estava na hora do meu filho tomar banho, ia ter 
comigo à casa de banho mas, ela nunca apareceu e eu não podia largar o garoto para a ir chamar. Foi 
muito difícil! (…) ” (E3) 

Os pais referem que mesmo em relação ao período da noite os enfermeiros não 

conversaram com eles de modo a definir qual a participação de cada um nos cuidados. 

Também nesta situação os enfermeiros supõem que os pais querem levar a cabo os 

cuidados que o filho necessita. 

“Em relação ao período da noite, os enfermeiros não combinaram nada comigo, mas quando era 
necessária qualquer coisa, era eu que o fazia …” (E6) 

“Não me perguntaram se queria colaborar nos cuidados durante a noite, as coisas foram acontecendo: 
se o meu filho acorda e choraminga, acalmo-o, se ele chora e não percebo porquê, chamo a 
enfermeira, (…) aquilo que faço tem muito a ver com as necessidades dele”. (E10) 

Negociação 

Numa situação onde o conhecimento, poder e controlo não são iguais, onde uma 

das partes está stressada e ansiosa, é difícil entender como se pode estabelecer a 

negociação de cuidados em parceria, entre os enfermeiros e os pais (Callery & Smith 

1991). Mas da análise dos relatos dos pais constata-se que algumas enfermeiras 

conseguem fazê-lo, partilhando os seus conhecimentos e perícia com as famílias, 

comunicando e estabelecendo acordos com os pais em relação à sua participação: 

“Sempre que mudo a fralda vejo se o penso tem sangue para comunicar à enfermeira tal como 
combinámos, … tenho em atenção para ver se o meu filho tem dor e digo à enfermeira …” (E1) 

“ … Dava-lhe o xarope que ele tinha que tomar. Alguns enfermeiros perguntavam se eu queria que 
fossem eles a dar-lho, ao que eu respondia sempre que não, para evitar que o meu filho chorasse”. 
(E5) 

“À noite eu não fico ao lado dele, combinei com os enfermeiros ir dormir aos quartos e nessa altura os 
enfermeiros fazem-lhe tudo: dão-lhe de comer, trocam a fralda, mudam a posição, aquilo que 
normalmente eu faço durante o dia”. (E3) 

 

D. ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
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Os utilizadores dos serviços de saúde são, cada vez mais, pessoas informadas e 

com maior expectativa em relação à qualidade dos serviços quer de natureza técnica 

quer relacional. Os pais que fazem o acompanhamento da hospitalização “vivem” durante 

algum tempo no hospital e por isso tornam-se observadores privilegiados da estrutura 

organizativa, dos métodos de trabalho e das práticas dos profissionais. Dos relatos dos 

pais sobressaem aspectos em relação aos cuidados centrados na família, à identificação 

do enfermeiro responsável pelos cuidados e à existência de um enfermeiro que se 

assumisse como Enfermeiro de Referência. 

 

 

 

Organização dos Cuidados
de Enfermagem

Identificação do 
enfermeiro 

responsável

Cuidados Centrados 
na Família

Enfermeiro de 
Referência

 
 
 
 

 
 

.  CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA  

Na enfermagem pediátrica, cuidar da criança é também cuidar dos seus 

ais/família, o que implica ter um conhecimento das suas necessidades através de um 

rocesso de inter-acção. Os cuidados centrados na família, são a filosofia de cuidados da 

enfermagem contemporânea, como refere Whyte (1997). A fim de reforçar a participação 

ue se tome em consideração as suas 

necessidades físicas e emocionais (Neill, 1996). Os pais que estão satisfeitos consigo 

mesmo

avam que era preciso que eu 
 uma preocupação para que as 

mães

rvosa e a enfermeira esteve 
ao pé de mim a tentar que eu ficasse mais calma (…) Também num outro dia, quando fiquei a chorar 

 
 

1

p

p

dos pais nos cuidados é recomendado q

 serão capazes de apoiar melhor o seu filho doente.  

Para alguns dos pais entrevistados, os enfermeiros do serviço tinham em atenção 

as suas necessidades e bem-estar para além das do seu filho: 

“Acho que aqui neste serviço, até em relação a outros, os enfermeiros são muito cuidadosos 
connosco. Parece que neste serviço os enfermeiros querem agradar também aos pais”. (E3) 

“Sim, acho que os enfermeiros se preocupavam também comigo, perguntavam-me se tinha ido comer, 
se estava tudo bem comigo, se precisava de alguma coisa. Reforç
estivesse bem para que o meu filho também estivesse. Eu noto que há

 estejam bem.” (E6) 

“Sim, sobretudo no primeiro dia, durante a operação; eu estava muito ne
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depois do meu filho mais velho me vir visitar, a enfermeira veio para junto de mim para me confortar.” 
(E7) 

“Acho que sim, senti isso numa altura que estava a ajudar o meu filho e comecei a transpirar muito, a 
enfermeira que estava comigo perguntou se me estava a sentir bem, se precisava de alguma coisa”. 
(E9) 

Mas nem todos os pais tinham a mesma experiência, consideravam que o

fermeiros não valorizavam as suas necessidades, que tinham em consideração apena

s 

en s 

as necessidades da criança: 

unca perguntaram.” (E8) 

“Senti q
que s

cuparam com o meu bem-estar, embora tivesse havido algumas 
a recepção ao serviço. Nessa altura a enfermeira disse-me que era 

obrigatório que eu fosse fazer sempre as refeições e para isso ficaria alguém junto do meu filho mas 

 atrasava a orientar os banhos … ” (E10) 

o 

seu filho apresenta alterações comportamentais e emocionais, deixando os pais sós e 

co s 

fam a 

pa tivamente a actuação dos 

enfermeiros com o seu filho, quando este saiu do bloco operatório muito agitado: 

2. 

o 

de ra o enfermeiro responsável 

pelo seu filho. Os enfermeiros quando iniciam o seu turno de trabalho não se apresentam 

junto das famílias de modo a que estas possam fazer a identificação do enfermeiro 

o, os pais depreendem então 

qual é o enfermeiro responsável pelos cuidados ao seu filho, pela frequência com que se 

apresentam junto dele.  

“As enfermeiras perguntavam com frequência se estava tudo bem com o meu filho mas, em relação a 
mim n

ue a preocupação era sobretudo com o meu filho. Eu acho que os enfermeiros têm também 
e preocupar connosco, porque se nós não estivermos bem os nossos filhos também não estão”. 

(E5) 

“Na generalidade não se preo
situações felizes: uma delas foi 

depois, ao longo do internamento nem sempre isso se verificou: algumas vezes fiquei sem o pequeno 
-almoço porque a enfermeira se

Por vezes os pais têm dificuldade em manter o seu papel no hospital, porque 

nfusos. Segundo Hopia (2005) a equipa de enfermagem tem que apoiar e ajudar a

ílias a ultrapassar a carga emocional provocada pelas mudanças que a criança está 

ssar. Uma das mães, que integrou o estudo, destacou posi

“Duas enfermeiras tiveram muito que fazer com o meu filho, quando ele regressou do BO muito 
agitado. Elas nunca perderam a calma e isso tranquilizou-me. Os enfermeiros com o seu saber e a 
sua calma estiveram à altura para o acompanhar. Depois de o meu filho acalmar, as enfermeiras 
falaram connosco e explicaram-nos porque é que algumas crianças reagem assim depois da 
anestesia. Ficámos menos angustiados depois dessa conversa”. (E6) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENFERMEIRO RESPONSÁVEL  

Uma preocupação transversal aos intervenientes do estudo prende-se com o fact

 não terem a informação, a todo o momento, sobre qual e

responsável pelos cuidados. Na ausência desta informaçã
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Nos relatos dos pais este aspecto da organização de cuidados tem especial 

destaque, porque consideram que a falta dessa informação condiciona a sua participação 

nos cuidados e a sua calma e segurança como cuidadores:  

 “Às vezes quero saber quem é a enfermeira que está com a “M” (filha) e não sei quem é, porque as 
enfermeiras não têm o hábito de se apresentar e isso dificulta-nos muito as coisas. (…) Ficava a saber 
qual era a enfermeira que estava destacada para a minha filha quando ela se aproximava de mim e 
perguntava se precisava de alguma coisa. (…) Por vezes a meio da noite incomodamos as crianças e 
as mães porque andamos a perguntar: «quem é a enfermeira que está com a minha filha?» ” (E4) 

 “A a

rmeira. O que acontecia com 
alguma frequência é que pedia qualquer coisa à enfermeira que estava ali e ela respondia-me que não 

eve 

te 

na o 

en e 

ide

nome e 
diziam-me que iam ficar nesse turno, responsáveis pelo meu filho. Eu acho que isso é importante, que 

 “Alguns enfermeiros vêm ter comigo e dizem que são os enfermeiros responsáveis pelo meu filho. 
Não 

tatividade 

de turnos, dificulta ainda mais a identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados. 

Os e 

tra , sobretudo das horas de início e términus de cada turno de 

tra e 

ap início de cada turno, no final destes lhes comunicam que vão sair: 

presentação da enfermeira no início do turno facilita a nossa vida. Se não vierem ter connosco, 
nós nunca sabemos qual é a enfermeira a que nos devemos dirigir Acho que isso nos faz falta. Como 
estão adjudicados um certo número de crianças da mesma sala/enfermaria à enfermeira A e um certo 
número à enfermeira B, nós nunca sabemos qual é a ”nossa” enfe

era com ela, que ia chamar a colega responsável pelo meu filho para atender ao meu pedido, então 
nessa altura é que ficava a saber quem era a “nossa” enfermeira. O nome da enfermeira é menos 
importante do que saber que é aquela enfermeira”. (E6) 

“Nem sempre sabia quem era a enfermeira responsável pelo meu filho e isso foi terrível. Se há 
hospitais onde isso é importante é aqui. É fundamental, para nós mães, saber a que enfermeira d
recorrer, quando temos qualquer problema. Quando a enfermeira chega junto de nós e diz «eu sou a 
enfermeira X e vou ficar durante as próximas horas com o seu filho», isso dá-nos um conforto 
fantástico. Sabemos que se tivermos qualquer dificuldade podemos recorrer aquela enfermeira. A 
maioria das vezes não sei quem é a enfermeira do meu filho, só ao fim de algum tempo a consigo 
identificar pelo tipo de comportamento, mas já me tenho tirado conclusões erradas. Por vezes penso 
que é aquela enfermeira, porque veio junto do meu filho fazer qualquer coisa que era necessário 
nessa altura, mas depois chego à conclusão que aquela enfermeira só veio junto do meu filho, porque 
estava disponível naquela altura e não porque fosse a enfermeira responsável por ele. (E10)  

“Normalmente depreendo quem é a enfermeira pela que vem mais vezes junto do meu filho”. (E7) 

Apesar da prática de apresentação dos enfermeiros aos pais ser pouco frequen

 equipa de enfermagem, como se depreende dos relatos dos participantes, há n

tanto alguns enfermeiros que, em sua opinião, se destacam positivamente quando s

ntificam como os enfermeiros responsáveis pelos cuidados aquela criança:  

 “Alguns enfermeiros quando iniciavam o turno vinham ter comigo, apresentavam-se pelo 

é benéfico para nós.” (E2) 

dizem o nome mas eu fico a saber que é aquela enfermeira, o que nos facilita muito a nossa 
tarefa aqui”. (E5) 

 

Por outro lado, o facto de os enfermeiros trabalharem em regime de ro

 pais que acompanham a hospitalização, não têm a noção exacta do regime d

balho dos enfermeiros

balho e por isso valorizam as práticas dos enfermeiros que, para além de s

resentarem no 
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(…) 
substitui. Ach

ma 
 a 

ficava a substituir. Valorizei bastante essa atitude que a enfermeira tomou, é pena que não seja uma 

 veio dizer que ia embora e que a partir daí era a colega X que 

3. 

o 

mo e 

enfermeiros que cuidam da criança e sua família promove a personalização de cuidados, 

a comunicação entre os intervenientes no processo de cuidar mas também o 

desenvolvimento de relações de confiança (Casey, 1983; Kristensson – Hallström, 1997; 

A partir dos relatos dos participantes constata-se que, para além da importância 

que é 

 ideal é que ao longo do dia estivessem sempre com ele aqueles três enfermeiros, 
 ele teria mais confiança com eles. (…) Ainda hoje ele queria que fosse determinada 

enfe

 

 

 

 

No final do turno de trabalho os enfermeiros não avisam que vão sair e qual é o colega que os 
o que era importante fazê-lo sobretudo porque nós não temos a noção de quando é o 

final do turno e muitas vezes estamos á espera que a enfermeira dos nossos filhos venha e depois 
verificamos que ela afinal já saiu”. (E4) 

“Eu penso que era fundamental que as enfermeiras se apresentem junto de nós no início de cada 
turno para que nós possamos saber que o turno mudou, que agora já não são aqueles enfermeiros 
mas sim outros. A enfermeira vir junto de nós e dizer: «Bom dia, sou a enfermeira X ou Y e vou ficar 
com o seu filho», é muito reconfortante para quem está aqui deste lado, dá segurança a quem está 
dependente dos cuidados dos outros. Neste tempo todo só aconteceu comigo uma vez: u
enfermeira quando terminou o turno avisou-me que ia sair e disse-me quem era a enfermeira que

prática habitual dos enfermeiros”. (E10) 

“Só houve uma enfermeira que no turno da tarde me avisou que iria sair e qual a colega que a iria 
substituir. (…) Acho que em relação à mudança de turnos os enfermeiros deveriam todos fazer como 
aquela enfermeira que antes de sair me
a ficava a substituir. Acho muito vantajoso saber a cada momento qual é a enfermeira a quem nos 
devemos dirigir”. (E6) 

 

ENFERMEIRO DE REFERÊNCIA 

O método de organização de trabalho dos enfermeiros influencia directamente 

do como os cuidados de enfermagem se organizam. A limitação do número d

Smith, 1995). 

dada à identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados, os pais valorizam 

também a redução do número de enfermeiros que cuidam do seu filho. Este aspecto da 

organização faria, em sua opinião, aumentar a confiança da criança nos enfermeiros e 

simultaneamente enriqueceria o conhecimento dos enfermeiros sobre a criança.   

 “Para mim o
porque assim

rmeira, com quem ele simpatizou, a fazer-lhe o penso, mas ela estava com outros meninos e eu 
não tive coragem de lhe dizer”. (E9) 

 “ (…) Com certeza se os enfermeiros não rodassem tanto poderiam conhecer melhor o meu filho e 
por sua vez o meu filho também estaria mais à vontade com esses enfermeiros.” (E2) 
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Neste capítulo realizaremos uma análise crítica dos resultados encontrados no 

estudo, interligando-os com a revisão teórica desenvolvida no capítulo 1. 

4.1 DISCUSSÃO DOS DADOS 

hospitalização do filho”

 

Pediátrica de

de caso. 

anteriormente referidos 

que emergiram quatro 

acompanhamento e par

organização

melhor a experiência dos pais ao acompanharem a hospitalização de um filho.  

Figura 4 - Diagrama síntese das categorias obtidas no estudo 

Centrada no objectivo de “conhecer a experiência dos pais a acompanhar a 

 desenvolvemos uma abordagem de natureza qualitativa o que 

nos permite ter uma noção mais completa desta experiência (transitória) de vida. 

A abordagem ao objecto de estudo foi realizada numa Unidade de Cirurgia 

 um Hospital Pediátrico, pelo que podemos dizer que se trata de um estudo 

O contexto e os participantes foram seleccionados de acordo com os critérios 

na metodologia.  

A experiência pessoal e as leituras exploratórias ajudaram a construir um discurso 

onde os fenómenos e o sentido das palavras e frases gradualmente passaram a ter 

novos significados e novas relações entre elas, desses novos significados podemos dizer 

categorias: condicionantes à experiência de acompanhamento, 

ticipação nos cuidados, papel parental durante a hospitalização e 

 dos cuidados enfermagem. 

A reconstrução dos discursos a partir destas dimensões permite-nos conhecer 

Acompanhamento e 
participação nos 

cuidados

Experiência dos 
pais na 

hospitalização
da criança com 
doença aguda

Condicionantes

da experiência 
Organização dos 

cuidados enfermagem

Papel  parental durante 
a hospitalização
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A. CON

A presença dos pais no hospital traz benefícios para a criança: aumenta o 

i o stress emocional provocado pela hospitalização, 

mas esta situação pode desencadear situações de crise que são potencialmente 

gerado

iança é 

sempre

ra Vara (1996) a capacidade da família enfrentar esta situação de crise 

depend

e dispõe, da coesão entre os seus membros e 

da cap

osso estudo não tinham outros filhos para além 

do hos

essidade 

de realizar adaptações na sua organização familiar, recorrendo ao apoio da família 

alargada. De ituações de 

internamento programado, portanto sobre situações em que as famílias tiveram a 

oportunidade de proceder, em certa medida, à sua preparação prévia. 

Todos os pais do nosso estudo estavam empregados, mas apenas um manifestou 

preocupação pela necessidade de interromper a sua actividade profissional: tratava-se 

de uma professora do ensino universitário que não tinha previsto a interrupção das suas 

actividades lectivas durante o período de hospitalização do seu filho. Esta mãe tinha a 

expectativa de conciliar a sua actividade profissional com o acompanhamento do seu 

filho, mas não o conseguiu porque encontrou barreiras na organização dos cuidados de 

enfermagem, para o poder fazer: em sua opinião o planeamento de cuidados realizado 

pelos enfermeiros não tem em atenção as necessidades dos pais, é um planeamento 

pouco flexível e, por outro lado, a própria estrutura funcional da organização não 

possibilita a variabilidade.   

Um outro aspecto que se destaca nos discursos é a parca informação que os 

pais recebem antes da admissão ao hospital. Constata-se que os pais não tiveram 

DICIONANTES À EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO 

sentimento de segurança e diminu

ras de instabilidade e desequilíbrio no sistema familiar; podem provocar quebra na 

organização do quotidiano, ausência do lar, deslocações, aumento das despesas e faltas 

ao trabalho (Jorge, A. 2004). Para Armond (2003) a hospitalização de uma cr

 um acontecimento altamente perturbador pelas mudanças e condicionalismos 

que implica na vida e no quotidiano das famílias.  

Pa

e, entre outros factores, das experiências anteriores em acontecimentos 

semelhantes, dos sistemas de suporte qu

acidade de utilização dos recursos exteriores ao núcleo familiar.  

Na opinião dos pais que tinham tido uma experiência anterior semelhante à que 

estavam agora a vivenciar e que tinham tido a oportunidade de conhecer o ambiente 

hospitalar onde agora estavam integrados, tinha-os ajudado a enfrentar esta nova 

situação geradora de stress.  

Sete dos pais da população do n

pitalizado, razão pela qual, em sua opinião, a sua vida pessoal não tinha sofrido 

grandes alterações; já os pais que possuíam outros filhos (três), referiram a nec

 salientar que o nosso estudo incidia apenas sobre s
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previamente acesso à informação sobre o que podiam esperar da instituição, acerca de 

normas e regulamentos e que também não tiveram visitas preparatórias para que o 

ambien

s e tratamentos.  

tas constata-se que os pais estão muito descontentes com 

a inform

s aos filhos, quando estes estão hospitalizados (Coyne 

1996; Galvin 

te e profissionais se tornem familiares, como é recomendado internacionalmente. 

Nestas visitas, a criança e a família podem ser informadas sobre os eventos específicos 

mais frequentes e podem ser discutidas algumas questões práticas como é o caso, por 

exemplo, das etapas do tratamento ou da previsão da duração do internamento. 

Segundo Coyne (1995), Neill (1996) e Hockenberry et al, (2006) quando uma 

criança é hospitalizada é comum os pais manifestarem sentimentos de ansiedade e 

frustração, relacionados com o desconhecimento de normas e rotinas da instituição e 

com a falta de informação acerca de procedimento

Também no estudo de Reis (2007) sobre as expectativas dos pais durante a 

hospitalização da criança, realizado no mesmo hospital do nosso estudo, verificou que a 

falta de informação é um dos aspectos que mais preocupa os pais e mais gerador de 

ansiedade. 

Pais bem preparados ficam mais calmos e mais capazes para dar apoio ao seu 

filho. É importante preparar tão bem os pais como as crianças para eventos stressantes, 

de modo a evitar que a ansiedade destes seja espelhada nas crianças.  

Da análise das entrevis

ação que lhe foi dada em relação à duração da hospitalização. Na maioria das 

situações a previsão que lhe tinha sido dada pela equipa médica, durante a consulta, era 

bem menor do que a que estava a acontecer e ninguém lhe tinha dado qualquer 

explicação para esse facto. O facto de não ter sido clarificada esta informação tinha 

aumentado a sua ansiedade: pelo desconhecimento em relação à motivação do 

prolongamento da hospitalização e porque esse prolongamento lhe trazia transtornos 

para a sua vida pessoal, familiar e profissional. 

Estes dados vêm na linha daquilo que são algumas evidências encontradas nesta 

área. A falta de informação e de comunicação aberta entre os profissionais e os pais, é 

um dos aspectos que mais preocupa os pais e mais gerador de ansiedade como referem 

Coyne (1995), Neill (1996) ,Reis (2007) e Young et al (2006). 

 

B. ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO NOS CUIDADOS 
 

Muitos estudos têm destacado a importância do acompanhamento e da 

participação dos pais nos cuidado

et al, 2000; Keating & Gilmore, 1996; Palmer, 1993; Salt, 1991; Yegg & 
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Arnetz, 2004). Outros têm destacado o desejo claro que os pais têm para participar nos 

cuidados aos seus filhos (Neil,l 1996; Kawik, 1996) 

Shields (2003), Ygge & Arnetz (2004) e Young (2006a) acentuam que a inclusão 

da família nos cuidados ao filho é essencial para a sua saúde e bem-estar, e promove a 

manutenção dos laços afectivos entre ambos. Nos seus relatos, os pais do nosso estudo, 

estão conscientes que a sua presença e participação nos cuidados são essenciais para o 

bem-es

ara o bem-estar dos 

seus fi

ão traumatizante como esta. Esta atitude pode estar associada ao facto de, 

tradicio

ão nos cuidados 

era ess

91; Yegg & Arnetz, 2004). Também para 

Schmit

s é um dever que faz parte 

a sua condição de ser mãe/pai. Isto é corroborado por Yegg & Arnetz (2004) ao dizer 

que os pais têm responsabilidade legal e emocional pelo bem-estar dos seus filhos. 

Coyne, num estudo sobre participação parental realizado em 1995, também constatou 

e preocupar com o bem-

estar e

tar emocional dos seus filhos; consideram que o seu carinho e apoio são 

fundamentais para a recuperação do seu filho e para manter os laços entre a criança e a 

família. Num estudo realizado por Reis em 2007, com pais da mesma instituição, 84,3% 

destes consideraram “Muito importante” sentirem que contribuíram p

lhos. No nosso estudo, algumas mães salientam o facto de terem uma ligação 

muito forte com os filhos, que seria muito difícil interromper com a hospitalização; 

acentuam ainda que nunca colocariam a hipótese de não estar perto dos seus filhos, 

numa situaç

nalmente, ser atribuído à mãe o papel activo e protector, relativamente à saúde e 

bem-estar dos seus filhos.  

Os pais consideravam também que a sua presença e participaç

encial para que os seus filhos se sentissem seguros, estar junto dos filhos era 

fundamental para afastar o medo que as crianças sentem do hospital e dos seus 

profissionais. Por outro lado mostraram-se preocupados em deixar os seus filhos 

entregues a pessoas que eles não conheciam, sobretudo numa situação em que estes 

estão mais fragilizados: numa situação de doença. Alguns autores são unânimes na 

constatacção de que a presença dos pais aumenta o sentimento de segurança e diminui 

o stress emocional provocado pela hospitalização (Coyne 1996; Galvin et al, 2000; 

Keating & Gilmore, 1996; Palmer, 1993; Salt, 19

z (1989), Curry (1995) e Callery & Lucker (1996) o acompanhamento e 

participação dos pais nos cuidados proporcionam afectividade e segurança, para além de 

diminuir a quebra de continuidade do quotidiano.  

Por outro lado os pais consideram que cuidar dos filho

d

que os pais sentem o dever de se envolver nos cuidados e de s

mocional dos seus filhos.  

Para Farrell & Frost (1992) no papel parental está implícito o desenvolvimento de 

um ambiente afectivo e facilitador do desenvolvimento da criança. Proteger os membros 
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de uma família é, segundo Relvas (2004), uma das funções mais importantes da família: 

a função protectora. 

Os pais são as pessoas que melhor conhecem os seus filhos, os seus 

comportamentos e reacções, tornando-se por isso seus intérpretes. Nos casos de 

crianças muito jovens ou com problemas de comunicação, os pais são essenciais para 

compreender e interpretar as suas reacções, para posteriormente, as traduzir para os 

profissionais de saúde. Este aspecto foi salientado em relatos do nosso estudo, em 

especial por mães das crianças mais pequenas e por uma mãe de uma criança com 

paralisia cerebral. Ygge & Arnetz (2004) realçam que os pais, para além de darem o 

apoio emocional que os seus filhos necessitam, fazem a “ponte” entre eles e a equipa 

cuidadora.  

Um dos aspectos assinalados pelos participantes e que os tinha preocupado 

durante a hospitalização, era a constatação que o número de enfermeiros existentes no 

serviço, era insuficiente para dar resposta a todas as necessidades das crianças e 

portanto com pouca disponibilidade para manter a continuidade de cuidados que eles 

entendiam ser o que o seu filho necessitava. Esta constatação transformada em 

inquiet

is reconhecem que o brincar é uma 

activida

elos procedimentos) e pelo ambiente hospitalar. Coyne 

(2006) 

(1995: 9) salientam que “brincar produz relaxamento, ajuda a criança a sentir-se mais 

ação reforçava a sua vontade de acompanhar e participar nos cuidados. Também 

no estudo realizado por Coyne em 1995, sobre parceria de cuidados e a visão dos pais 

sobre esta, se concluiu que os pais sentiam que os enfermeiros estavam sempre muito 

ocupados para fornecer cuidados consistentes, o que reforçava a decisão e a vontade 

dos pais em participar nos cuidados. Na verdade apesar dos decisores políticos e 

institucionais defenderem os cuidados holísticos e centrados na família, aquilo que se 

verifica na prática é que os níveis de dotação das equipas de enfermagem são 

inadequados para a sua aplicação prática. Ygge & Arnetz (2004) salientam que esta 

situação sofreu alterações significativas na última década, o pessoal hospitalar parece 

estar sempre muito ocupado e sempre com pressa.  

Dos relatos podemos destacar, ainda, outra razão para os pais acompanharem a 

hospitalização do filho: afastar o tédio. Os pa

de vital para a criança, que a auxilia a libertar o stress e medo inerentes à 

hospitalização, o que está de acordo com a sugestão de Hugues (1999) quando diz que 

para reduzir o stress das crianças é necessário que ela tenha a oportunidade de brincar. 

Por outro lado, como a criança tem que passar muito tempo deitada durante o pós-

operatório, na opinião dos pais, brincar ajuda-a a diminuir o tédio provocado pela 

limitação da actividade (imposta p

num estudo que realizou com crianças hospitalizadas em idade escolar verificou 

que a inactividade, a imobilidade é um grande factor de stress para a criança. Braga et al 
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segura num ambiente estranho, ajuda-a a diminuir o sentimento de estar longe de casa e 

proporciona-lhe um meio para expressão de ideias …“ também Martins et al (2001) 

referem que brincar é a actividade mais importante da criança e que é essencial para o 

seu desenvolvimento motor, emocional, mental e social. No serviço onde foi realizado o 

estudo, existem duas educadoras de infância que levam a cabo algumas das actividades 

do domínio recreativo mas estas actividades restringem-se apenas a uma parte do dia: o 

período entre as 9 e as 16 horas; fora deste período estas actividades são levadas a 

cabo exclusivamente pelos pais.  

 
C. PAPEL PARENTAL DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO 

Os estudos realizados sobre a participação dos pais nos cuidados pediátricos 

mostram que os pais claramente desejam participar nos cuidados dos seus filhos desde 

que sejam informados e ensinados sobre a forma de o fazer (Neill, 1996; Kawik, 1996; 

Kristensson & Elander, 1994; Young, 2006; Webb et al, 1985).  

As tarefas parentais concretizam-se em função das necessidades particulares dos 

filhos, mas também para responder às expectativas sociais atribuídas aos pais (Kennel, 

1995, citado por Jorge, 2004). Embora tradicionalmente seja atribuído à mãe o papel 

activo e protector relativamente à saúde e bem-estar dos seus filhos, hoje em dia, os 

homens estão mais envolvidos nesses cuidados, partilhando, com as mães, 

responsabilidades e preocupações, como verificou Moreira (2007) no seu estudo sobre “a 

experiência de cuidar e o género”. Contudo, no nosso caso, os acompanhantes das 

crianças no hospital eram maioritariamente mães, apenas num caso a criança era 

acompanhada alternadamente pelo pai ou pela mãe. Quando questionado sobre a sua 

experiência, este pai não manifestou dificuldades no acompanhamento e participação nos 

cuidados uma vez que já era habitual realizá-los. No entanto, uma das mães participantes 

considerava que a equipa de saúde não aceitava a participação dos pais da mesma 

forma que a das mães; em sua opinião os enfermeiros tinham menos confiança na 

participação dos acompanhantes do sexo masculino. 

Callery & Smith (1991), Lima et al (1999) e Palmer (1993) destacam nos seus 

estudos que apesar dos profissionais de saúde defenderem a participação dos pais nos 

cuidados, essa participação não está delimitada havendo por vezes assimetria nas 

expectativas de cada um. Quando os pais não são informados sobre a natureza e os 

limites da sua participação, o seu papel é mal definido pelo que ficam confusos e 

inseguros, (Darbyshire, 1994; Yegg & Arnetz, 2004).  

Segundo Young (2006) o incentivo que os enfermeiros dão aos pais para a 

participação nos cuidados é com frequência inconsistente provocando nos pais confusão 
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e ansiedade. 

A partir dos relatos dos participantes constatámos que todos eles tinham a 

expectativa de continuar a realizar as actividades que habitualmente faziam em casa 

(cuidados básicos/ familiares) e que as suas expectativas se tinham concretizado. Este 

achado está de acordo com o que encontrámos documentado em vários estudos. 

Coyne (1995) verificou que os pais que acompanham a hospitalização do seu 

filho, têm habitualmente a expectativa de dar continuidade ao desempenho do seu 
papel parental. 

Kristensson (1994), num estudo realizado sobre a participação dos pais nos 

m cuidados básicos como o 

conforto, a alimentação e a higiene. Também num estudo realizado por Young em 2006, 

sobre a

e, em sua opinião, esses 

cuidad

aboram ainda em alguns cuidados 

especí

tro, porque devido ao medo que as 

criança

cuidados, verificou que os pais participam sobretudo e

 perspectiva dos pais em relação à negociação de cuidados, a maioria dos pais 

(84%) considerava que os cuidados básicos deveriam ser fornecidos pelos familiares 

quando presentes e cerca de 90% dos pais inquiridos, não tinham a expectativa de 

realizar cuidados para além dos cuidados básicos, uma vez qu

os são da responsabilidade dos enfermeiros.  

Na nossa pesquisa verificámos também, que as actividades que os pais realizam 

com mais frequência são cuidados como: a alimentação, higiene, a troca da fralda, a 

administração de xaropes e actividades recreativas. Os pais justificam a sua participação 

neste tipo de cuidados, porque é com estes que estão mais familiarizados. Os 

participantes acentuam ainda nos seus relatos que, não teriam conseguido manter o 

papel parental sem a colaboração dos enfermeiros, uma vez que se alteraram as 

condições em que são realizados: nova situação de saúde do filho e novo ambiente.  

Hayes & knox (1984) refere que, quando os pais dão continuidade ao seu papel 

durante a hospitalização do seu filho, reduzem a sua ansiedade e stress. As enfermeiras 

pediátricas devem por isso ser capazes de apoiar e orientar os pais nos cuidados, 

adoptando atitudes flexíveis e individualizadas, que vão de encontro aos desejos e às 

necessidades de cada família.  

Para além dos cuidados básicos, os pais col

ficos à situação de saúde do seu filho sob a orientação dos enfermeiros: a 

avaliação da temperatura, a interpretação de manifestações de dor e a detecção de 

hemorragias no penso. Para Colliére (1989) estes cuidados são “cuidados de reparação”, 

cuidados que são utilizados pela família quando há um processo de doença. Os 

participantes no estudo participam nestes cuidados, porque, por um lado não são 

necessárias competências técnicas especiais e, por ou

s têm pelos profissionais de saúde, procuram evitar ao mínimo o seu contacto 

com os filhos.  
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Como referimos anteriormente, os autores são unânimes na constatação de que a 

presen

tuação: 

os pa

ertificar que os cuidados são realizados da melhor forma pelos 

enferm

ento da instituição onde realizámos 

esta p

dos 

enferm

dos: não desejam que os enfermeiros os substituam na 

realiza

pais não devem realizar cuidados mais complexos como por exemplo 

ça dos pais junto da criança hospitalizada aumenta-lhes o sentimento de 

segurança e diminui o stress emocional, mas para os pais, este envolvimento pode ser 

muito stressante quando assistem à realização de cuidados mais dolorosos para o seu 

filho (Callery, 1997). No entanto, no nosso estudo, não pudemos constatar esta si

is acompanham sempre os filhos mesmo na realização dos cuidados de 

enfermagem traumatizantes com o objectivo de lhes transmitir segurança e, por outro 

lado, para se c

eiros.  

Há autores que sugerem que os pais estão dispostos a fazer muito mais do que 

eles fizeram, ou puderam fazer, com o seu filho no hospital. Segundo os seus estudos, os 

enfermeiros fazem uma delimitação do papel dos pais, apresentando como argumentos a 

complexidade dos cuidados, o facto de ser perturbador das rotinas ou, porque em sua 

opinião, os pais não têm capacidade para executar determinadas tarefas (Galvin et al, 

2000; Brown & Ritchie, 1989; Daneman, 2003). Contudo, num estudo realizado por Mano 

(2002) que envolveu todos os serviços de internam

esquisa, sobre a predisposição dos pais e enfermeiros para os cuidados em 

parceria, constatou-se que os pais tinham menos vontade de realizar cuidados aos seus 

filhos do que os enfermeiros tinham em expectativa. 

Young (2006a) num estudo que envolveu unidades pediátricas médicas e 

cirúrgicas, verificou que as expectativas em relação à participação dos pais, eram mais 

acentuadas nas equipas de enfermagem cirúrgica, quando comparadas com as equipas 

de enfermagem dos serviços médicos (63% vs 40%). A grande expectativa, por parte 

eiros, pode levar à imposição de cuidados que os pais não querem realizar, ou 

que não se sentem preparados para o fazer e portanto, provocar desvios na participação 

da família nos cuidados. 

No nosso estudo, os participantes, na sua globalidade, estão satisfeitos com o 

nível de participação nos cuida

ção dos cuidados familiares, uma vez que o seu envolvimento nestes cuidados é 

essencial para o conforto e bem-estar do seu filho, mas também não demonstram 

interesse em participar em cuidados que extravasem este âmbito, porque, em sua 

opinião, esses cuidados são do âmbito das competências funcionais dos enfermeiros. Os 

pais só colocam a hipótese de colaborar em cuidados não familiares, se houver a 

necessidade de dar continuidade a esses cuidados aquando do regresso a casa. Este 

comportamento dos pais é congruente com a opinião de alguns autores que argumentam 

que, na maioria dos casos, uma criança precisa de normalidade durante a hospitalização 

e por isso os 
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administração de medicamentos injectáveis ou a realização de tratamentos a feridas 

(Coyne, 1995; Young, 2006). Segundo estes autores estes cuidados só devem ser 

realizados pelos pais quando a criança está familiarizada com eles ou quando se deva 

familiarizar com eles, no caso da continuidade de cuidados após a alta.  

Um aspecto referido pelos pais numa pesquisa realizada por Roden (2005), sobre 

envolvimento dos pais nos cuidados pediátricos, é a necessidade das mães “fazerem de 

mãe” e as enfermeiras fazerem enfermagem. Há portanto a necessidade de os 

enfermeiros explorarem e esclarecerem as expectativas dos pais (Roden, 2005; Ygge & 

Arnetz e 2004). Estabelecer um processo transparente e aplicá-lo consistentemente, para 

esclarecer as expectativas dos pais, dará maior capacidade aos enfermeiros de negociar 

e comunicar eficazmente com os pais, e assim alcançar o ideal dos cuidados centrados 

na família (McCann & Young, 2008). 

Por outro lado, Reis (2008) ao explorar as expectativas dos pais que 

acompanham os filhos hospitalizados, verificou que estes manifestam a necessidade de 

sentir que os enfermeiros confiam em si para cuidar do seu filho e que são necessários 

na dinâmica da prestação de cuidados. No nosso estudo, alguns participantes salientam 

que sentiram que os enfermeiros confiavam em si para tomar conta da criança e que 

valorizavam o seu papel na realização dos cuidados mas houve uma mãe que referiu que 

essa confiança não era comum a todos os enfermeiros; ela referia sentir falta de 

confian

 um papel importante na diminuição da incerteza e na redução 

do me

ça de alguns enfermeiros, em relação à administração de medicamentos por via 

oral. A atitude de supervisão da administração de medicamentos, tomada pelos 

enfermeiros, era vista com desconfiança por esta mãe. 

Segundo Coyne (1995) os pais que participam nos cuidados, para além do deficit 

de comunicação com a equipa acerca das suas expectativas de participação, 

experimentam muitas dificuldades ao nível da informação.  

A informação tem

do do desconhecido. Ser envolvido e informado sobre o estado e tratamento da 

criança é para os pais a premissa mais importante da qualidade de cuidados (Young, 

2006).  
Ygge & Arnetz (2004), num estudo sobre envolvimento parental nos cuidados, 

concluíram que os pais não tinham sido informados sobre a possibilidade de 
participação nos cuidados. A partir dos relatos da maioria dos participantes no nosso 

estudo, constata-se que, também neste caso, não houve previamente essa informação 

por parte dos profissionais da instituição. Os pais referem que essa informação foi obtida 

de forma informal, através de contactos prévios com pais que tinham experiências 

anteriores de hospitalização, ou pela observação de outros pais, já no próprio contexto 

hospitalar em que se encontravam. Segundo os participantes, a transmissão inicial da 
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informação sobre a possibilidade de participação teria clarificado melhor o seu papel 

durante a hospitalização. 

Reis, em 2007, na investigação que efectuou na mesma instituição em que 

realizámos a nossa pesquisa, verificou que uma das necessidades dos pais que 

acomp

de realizarem os cuidados, sobretudo em relação 

aos cu

o dos cuidados” (2007: p.31). 

qualidade dos cuidados de 

enferm

ção nos cuidados. A comunicação estabelecida pelos enfermeiros é um factor 

decisiv

anhavam a hospitalização os pais manifestaram grande necessidade de estarem 

informados, quer directamente pelos profissionais de saúde, quer pela divulgação de 

folhetos. 

Com a nova situação de saúde do filho e com a alteração do contexto em que os 

cuidados são realizados, os pais sentem algumas dificuldades em manter o papel 

parental. Os pais têm de se adaptar a cuidar num novo contexto: o meio hospitalar. Um 

dos aspectos que se salienta nos relatos dos participantes, é a necessidade de receber 

mais informação acerca da forma 
idados básicos, de modo a poderem dar-lhes continuidade. Também aqui os 

profissionais de saúde têm um papel fundamental na integração dos pais ao espaço e 

rotinas hospitalares, e no desenvolvimento de competências para cuidar do filho. A 

aquisição de informação é um factor importante na capacidade dos pais se adaptarem à 

nova realidade. Pais mais informados têm maior controlo sobre a situação e mais 

potencial para participarem nos cuidados. Mesmo no hospital os pais querem manter o 

seu papel, cabe aos enfermeiros serem os impulsionadores deste processo ajudando-os 

a integrar a informação de forma consistente e em tempo oportuno. Para Reis “estar 

atento às necessidades dos pais que promovam a participação, evita tensões e conflitos, 

surgindo naturalmente a parceria como um complement

Um aspecto que é considerado essencial na participação dos pais é a interacção 

que se estabelece entre os pais e a equipa de enfermagem. Para Espezel (2003) a 

interacção enfermeiros – pais é a pedra angular da 

agem pediátrica (Espezel & Canam, 2003). Segundo Pinto e Figueiredo (1995), a 

forma de ajudar a família a enfrentar todo o processo da doença e hospitalização, 

assenta fundamentalmente em dois pressupostos: “comunicação honesta e franca 

participa

o na participação dos pais (Neill, 1996); ela pode criar um clima que pode ser 

favorecedor ou inibidor dessa participação. 

Num estudo realizado por Robinson (1992, citado por Coyne, 1995), com mães de 

crianças com hospitalizações repetidas, estas referem que há melhor participação nos 

cuidados, quando existe uma maior assertividade nas relações com a equipa de 

enfermagem. Dos discursos dos participantes no nosso estudo, não ressaltou esta 

característica na interacção enfermeiros - pais: os enfermeiros nunca questionaram os 

pais acerca da sua intenção (desejo) em participar nos cuidados. Mais uma vez se 

100 
 



constata, que os enfermeiros tomam a participação dos pais como garantida. Contudo, 

para os pais, esta falta de questionamento não se revelou problemática, uma vez que 

consideram que a sua participação nos cuidados, surge naturalmente da sua condição de 

ser pai. Mas o facto de desejarem participar nos cuidados não significa que o queiram 

fazer continuamente e sempre da mesma forma. 

 Alguns autores têm demonstrado que o desejo dos pais de acompanhar o seu 

filho, não traduz, necessariamente, que estes queiram estar sempre e fortemente 

envolvi

 de 

negoci

ras sabem o que é melhor para o utente, em 

contras

dos nos cuidados; o seu envolvimento é muito variável (Cleary et al, 1986; 

Darbyshire, 1993; Morse, 1991; O'Haire & Blackford, 2005; Palmer, 1993; Roden, 2005; 

Shields et al 2006). Os pais querem estar envolvidos nos cuidados aos seus filhos, mas 

querem também decidir sobre a extensão desse envolvimento (Neill, 1996). Por esta 

razão, cabe aos enfermeiros tomar a iniciativa de falar sobre os cuidados necessários no 

ambiente hospitalar e avaliar a vontade dos pais para participar nesses cuidados. Num 

estudo realizado por Young em (2006a) a maioria dos pais admitia não ter havido uma 

conversa especifica em relação à distribuição de papéis e muitos reconheciam a 

necessidade de discutir o seu papel com os enfermeiros. Estes têm que orientar e apoiar 

a família, de forma flexível e individualizada tendo em conta as suas necessidades e 

expectativas (Whaley & Wong, 1999), avaliando quais os cuidados que os pais desejam 

realizar, quando e como, através de um processo de negociação (Casey, 1993, Farrel, 

1994). Para Neill (1996) o único meio de estabelecer os limites à participação dos 

intervenientes nos cuidados, passa pela negociação da participação com os pais, 

reconhecendo que essa negociação é flexível e aberta à mudança. Este processo

ação, conduz a um plano de cuidados combinado mutuamente e a um nível de 

participação nos cuidados, de acordo com as habilidades e desejos de cada um (Mano, 

2002). 

Casey autora do modelo para a prática de enfermagem pediátrica: “Modelo de 

Parceria de Cuidados” considera que o envolvimento das famílias nos cuidados é 

influenciado pela comunicação mas também pelo estilo de enfermagem praticada: num 

modelo centrado na enfermagem ou num modelo centrado na pessoa (Casey, 1995). Na 

abordagem tradicional – centrada na enfermagem – o profissional controla a informação e 

toma as decisões pela família. As enfermei

te com o modelo centrado na pessoa, em que respeitam as necessidades do 

indivíduo e a sua autonomia, consultando-o e fornecendo-lhe toda a informação que 

necessita para que possa participar nas decisões. Segundo esta autora quando se cruza 

o eixo do continuum “comunicação – não comunicação” com o eixo “centrado na pessoa - 

centrado na enfermagem” surgem quatro tipos de abordagem dos cuidados à criança e 

família: Permissão, exclusão, suposição e negociação. 
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A partir dos relatos dos participantes verifica-se que quem, maioritariamente, 

determina o nível de participação dos pais, são os enfermeiros e que os pais tendem a 

não negociar a extensão da sua participação. Estes resultados vão ao encontro dos 

encontrados por Young (2006a) em que a maioria dos pais admitia não ter havido uma 

conversa com os enfermeiros, especificamente em relação à distribuição de papéis nos 

cuidad

ostram que há ainda, em alguns serviços pediátricos, a prevalência da exclusão 

da par

portunidade aos pais de terem 

os à criança. Nesse estudo, os pais reconheciam a necessidade de discutir a 

natureza do seu papel, durante a hospitalização, com os enfermeiros. 

Da análise dos discursos dos pais constata-se que a sua participação nos 

cuidados é variável, assumindo formas e intensidade diferentes, que se podem enquadrar 

nos níveis de participação definidos por Anne Casey: permissão, exclusão, suposição e 

negociação.  

Para alguns pais, os enfermeiros permitem o seu envolvimento nos cuidados mas 

são eles que fazem a distribuição de tarefas, que estabelecem as regras de participação, 

ou seja, que definem o papel parental. Casey (1995) advoga que os enfermeiros que 

trabalham neste sentido comunicam com os pais mas centram a sua actividade nas suas 

expectativas e necessidades; os enfermeiros dão oportunidade aos pais de participar nos 

cuidados, mas segundo os seus termos - permissão. É notório que os enfermeiros 

assumem nesta abordagem uma posição de dominação. O papel dos pais tende assim a 

diluir-se perante a necessidade de aceitar as decisões dos enfermeiros detentores de 

saber. Esta forma de exercer controlo ou de limitar a participação dos pais, tem sido 

descrita como uma questão do poder que os enfermeiros continuam a ter sobre os 

utentes (Paliadelis et al 2005) que lhes advém dos seus conhecimentos científicos e 

competências técnicas, fruto da prevalência do modelo biomédico (Reis, 2007). 

Alguns estudos (Casey, 1995;Casey & Mobbs, 1988; Dairbyshire, 1993; Shields, 

2002) m

ticipação dos pais nos cuidados. Estes serviços aceitam o acompanhamento da 

criança pela sua família mas adoptam práticas que os excluem dos cuidados aos seus 

filhos. Os pais, como refere Dairbyshire (1993) continuam a ser tolerados em vez de 

devidamente integrados; eles estão presentes mas apenas para proporcionar conforto e 

segurança à criança. Os enfermeiros neste tipo de abordagem – exclusão - não dão 

informação sobre os cuidados em que os pais podem participar, nem lhes explicam como 

os podem realizar. Os pais têm assim que adquirir conhecimentos e habilidades 

autonomamente, frequentemente pela observação de outros pais que acompanham os 

filhos no hospital há mais tempo. No nosso estudo alguns pais fizeram relatos de 

experiências de exclusão: os enfermeiros nem sempre forneciam informação e 

conhecimentos suficientes para que se pudessem adaptar ao seu novo papel e por vezes 

excluíam-nos fisicamente dos cuidados, não dando o
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alguma

em, por sua vez, 

suposiç

as: constata-se que não há diálogo entre os enfermeiros e os pais 

acerca

ntão que, 

tal com

 actividade junto do filho.  

Os enfermeiros podem também utilizar nas suas práticas uma abordagem 

centrada na pessoa, mas com base em julgamentos subjectivos sobre as suas 

necessidades, e desejos – suposição. Os enfermeiros que trabalham segundo este 

padrão, não comunicam assertivamente com os pais, não avaliam sistematicamente as 

famílias, transpondo para a prática as suas expectativas em relação ao papel parental. 

Por outro lado, como não há uma boa comunicação, os pais faz

ões acerca do que é esperado deles e sobre o que constitui a enfermagem 

(Casey, 1995). Como as expectativas de cada um, não são explicitamente abordadas 

podem surgir mal entendidos e conflitos. Estas dificuldades foram também encontradas 

na análise das entrevist

 dos seus papéis nos cuidados: os enfermeiros fazem suposições acerca da 

vontade dos pais de realizar alguns cuidados e estes concretizam as suas expectativas 

porque se sentem habilitados para o fazer e porque, na sua opinião, faz parte do seu 

dever de pais. Mesmo em relação à realização dos cuidados nocturnos, verifica-se que, 

também neste caso, não foi previamente definida a responsabilidade de cada um nos 

cuidados. Também nesta situação os pais sentiram que os enfermeiros tinham a 

expectativa que os pais os levassem a cabo. Estes resultados vão de encontro aos 

verificados por Kawik (1996) e Young (2006a), em que os enfermeiros muitas vezes não 

questionam os pais acerca da sua motivação e disponibilidade para cuidar, assumindo a 

participação dos pais como um facto consumado. Da análise dos relatos verifica-se que a 

participação dos pais nos cuidados é, maioritariamente, determinada pelos enfermeiros e 

que estes tendem a não negociar a extensão dessa participação. Evidencia-se e

o referido por Brown & Ritchie, 1990; Coyne, 1995 e Young, 2006, os enfermeiros 

continuam a impor limitações à participação dos pais nos cuidados, decidindo sobre o 

papel destes, sem considerar a sua perspectiva. 

No entanto, alguns pais referem que alguns enfermeiros negoceiam com eles a 

sua participação - negociação - embora não de modo explícito: comunicam e partilham 

conhecimentos de modo que os pais possam ser independentes nos cuidados familiares, 

estabelecem acordos com os pais em relação ao planeamento da sua participação, 

substituem os pais na realização dos cuidados familiares quando manifestam esse 

desejo.  

Gourlay (1987, cit. por Smith el al, 2006: 87) vê a negociação como um processo 

de conhecer as necessidades das pessoas, quer dos enfermeiros, quer da criança e 

família. As suposições e expectativas não devem estar presentes neste processo mas 

sim um acordo aceite pelas partes envolvidas. Negociar implica discutir e obter resultados 

de comum acordo; por isso a comunicação se reveste de importância fundamental. A 
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comunicação estabelecida entre os enfermeiros e os pais é uma comunicação aberta, 

onde o

al, 2006: 78) identificam a necessidade 

dos en

corre a negociação de papéis e a identificação das necessidades de apoio 

(Hutcthfield, 1999; Smith et al, 2006). 

Segundo Casey (1995) os enfermeiros pediátricos devem apoiar e orientar os pais 

nos cuidados ao seu filho, adoptando atitudes flexíveis e individualizadas que vão de 

encontro aos desejos e às necessidades específicas de cada criança e família, ou seja 

desenvolver cuidados em parceria com as pessoas mais importantes para a criança: os 

seus pais. Os enfermeiros passam a ser sobretudo consultores e conselheiros, sendo os 

pais os detentores do poder de decisão. A negociação da parceria de cuidados, é 

considerada, o nível mais elevado de participação na prática de cuidados: os cuidados 

são centrados na pessoa e com forte comunicação entre os diversos intervenientes no 

processo de cuidados Casey (1995). 

Alguns estudos sobre o envolvimento dos pais nos cuidados revelam que, equipas 

mais experientes se afastam das formas mais tradicionais da enfermagem, para uma 

abordagem em que há negociação da participação (Gill, 1987; Callery & Smith, 1991), 

mas num estudo sobre o papel da negociação de cuidados entre enfermeiras e pais, 

realizado por Callery & Smith (1991), estes verificaram que a forma de interagir, 

negociando, foi a menos utilizada pelos enfermeiros. Também no nosso estudo se 

constata que a negociação de cuidados entre enfermeiros e pais é a forma de interacção 

menos usada. Num estudo realizado na mesma instituição por Pedro (2009) sobre a 

perspectiva dos enfermeiros sobre a parceria de cuidados com a família no cuidar a 

criança com doença crónica, verificou-se que os enfermeiros, nos casos em que os pais 

já realizam cuidados de maior complexidade no domicílio, tendem a não negociar esses 

cuidados, havendo a expectativa por parte dos enfermeiros que os pais lhe dêem 

continuidade quando estão no hospital.  

Bruce & Ritchie (1997, cit. por Smith et 

fermeiros desenvolverem competências na área da comunicação, nomeadamente 

as que envolvem a negociação e a partilha de informações, com as crianças e suas 

famílias. Estas áreas de comunicação são características fundamentais, que definem as 

abordagens teóricas contemporâneas, dos cuidados centrados na família. 

 

 

D. ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 
A organização dos cuidados de enfermagem tem vindo a sofrer modificações à 

medida que surgem novas teorias e concepções de enfermagem, numa tentativa de 

melhor adaptação às transformações sociais e às necessidades da comunidade em 
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cuidados de saúde. A organização dos cuidados reflecte acima de tudo uma filosofia de 

cuidar e uma concepção sobre os cuidados a realizar junto das populações. 

Para Parreira (2005) a escolha de método de organização dos cuidados de 

enferm

dos Cuidados Centrados na Família (como está 

descrit

m sobre a organização dos cuidados de forma a 

dar res

e instabilidade 

emocional decorrente da situação do seu filho, necessitando também eles de assistência 

individualizada; só assim se conseguirá neutralizar os factores de desequilíbrio, e a 

-estar para a criança (Diogo, 

2001). Se os enfermeiros pretendem reforçar a participação dos pais nos cuidados é 

necess

agem tem que ter em conta a estrutura organizacional, nomeadamente a cultura 

organizacional, a natureza dos cuidados que presta, a população a quem se destina, a 

filosofia institucional e os seus recursos.  

A enfermagem contemporânea tem um compromisso e obrigação de incluir as 

famílias nos cuidados de saúde, considerando o cuidado centrado na família como parte 

integrante da prática de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002). A instituição onde 

foi efectuado o presente estudo é uma instituição hospitalar que presta cuidados às 

crianças e suas famílias. Esta instituição tem como um dos seus referenciais para os 

cuidados de enfermagem a filosofia 

o na publicação interna sobre a Política de Cuidados de Enfermagem) que, para 

alguns autores, é a filosofia de cuidados da enfermagem contemporânea (Casey, 1993; 

Kristensson-Hallström, 2000; Palmer, 1993; Ygge, 2004, Young, 2006; Whyte, 1997). 

Wright e Leahey (2002) defendem que os enfermeiros têm o compromisso e a obrigação 

de incluir as famílias nos cuidados de saúde.  

O conceito de cuidados centrados na família, de acordo com Coyne (1996), é 

usado para descrever, o modo como as famílias e pessoas significativas são incluídos e 

envolvidos nos cuidados de saúde às crianças hospitalizadas. Os principais pressupostos 

desta filosofia são o reconhecimento do papel central da família na vida da criança e a 

convicção de que o cuidar da criança inclui o cuidar da família (Ahmann & Johnson, 2000; 

Franck & Callery, 2004; Hanson, 2005 e Hutcthfield, 1999).  

A entrada dos pais no ambiente hospitalar introduziu mudanças que devem 

contribuir para que os enfermeiros reflicta

posta às necessidades não só das crianças hospitalizadas, mas também dos pais 

que as acompanham (Sabatés & Borba, 2005). 

Na enfermagem pediátrica cuidar da criança é também cuidar dos seus pais, o 

que implica ter um conhecimento das suas necessidades, através de um processo de 

empatia. Durante a hospitalização os pais encontram-se numa situação d

presença da mãe será então garantia de segurança e bem

ário tomar em consideração as suas necessidades físicas, cognitivas e 

emocionais, compreender os seus sentimentos e reacções, para que os possam apoiar e 

ajudar a ultrapassar o momento de crise em que se encontram. Este apoio aos pais terá 
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por sua vez, influência no comportamento da criança, uma vez que pais menos ansiosos 

possuem filhos menos queixosos e consequentemente mais fáceis de cuidar (Barros, 

2003). 

yne, 1995). 

to outros, sentiram que os 

enferm

ntiram falta de suporte e apoio para si 

próprio

É importante perceber o estado emocional dos pais, uma vez que percebendo as 

suas necessidades, se podem redefinir os seus papéis (Halliday, 1990 cit. por Coyne, 

1995). Para Neill (1996), os pais satisfeitos consigo mesmos serão capazes de apoiar 

melhor o filho doente.  

A compreensão da experiência de interacção da família demonstra que, mais que 

participar ou envolver-se no cuidado da criança, os pais têm necessidade de se sentirem 

acolhidos e seguros no ambiente hospitalar, valorizando as acções dos profissionais que 

envolvam o estar com a família, compartilhando com ela tanto a experiência da família 

quanto o cuidado da criança. Promover um contexto relacional acolhedor, que permita à 

família sentir-se segura ao longo de sua experiência, que proporcione o desenvolvimento 

de novas competências e o encontro de mecanismos de coping, é também um elemento 

fundamental nos cuidados centrados na família, uma vez que a tentativa de encontrar 

segurança num ambiente que não lhe é familiar é a principal necessidade dos familiares 

que experienciam a hospitalização de um filho e envolve tanto a segurança familiar 

quanto a garantia de segurança da criança (Co

No nosso estudo, alguns dos participantes revelam que sentiram apoio dos 

enfermeiros quando sentiram essa necessidade: os enfermeiros acolheram-nos bem 

quando foram admitidos no hospital, disponibilizaram informação sobre a evolução de 

saúde do seu filho, mostraram preocupação pelo seu bem - estar (se fizeram as 

refeições, se sentiam bem, se estão preocupados com alguma coisa, …), providenciaram 

apoio emocional quando estavam mais carentes, enquan

eiros não valorizaram as suas necessidades, tendo em atenção exclusivamente as 

necessidades do filho. A desvalorização das necessidades dos pais foi encontrada 

também por Yegg & Arnetz (2004), num estudo sobre envolvimento parental nos 

cuidados, em que concluíram que os pais se

s quando acompanharam os filhos no hospital. 

Subtil et al (1995) acentua que as necessidades que os pais apresentam durante 

a hospitalização da criança merecem toda a atenção das equipas de enfermagem no 

sentido de proporcionar uma relação de ajuda, com benefícios crescentes para a criança 

mas também para a adequação e desenvolvimento do papel parental. Para Ângelo 

(1999) é necessário que os enfermeiros usem de sensibilidade para trabalhar com as 

famílias mas utilizando recursos instrumentais para lidar e cuidar das famílias. Para esta 

autora a instrumentalização (utilização de recursos instrumentais) juntamente com a 

sensibilização, estimula a prática avançada uma vez que, ao estimular a sistematização 

dos recursos de conhecimento, capacita os enfermeiros para pensar e agir com a família. 
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Por vezes os pais têm dificuldade em manter o seu papel no hospital, porque o 

seu filho apresenta alterações comportamentais e emocionais, deixando os pais sós e 

confusos. Para Cheetam (1988: 1011), “ (…) trabalhar com crianças implica trabalhar 

com os seus pais, especialmente com sentimentos e atitudes, procurando entender o 

funcionamento emocional e auxiliando na resolução da ansiedade, … ” Segundo Hopia 

(2005) a equipa de enfermagem tem que apoiar e ajudar as famílias a ultrapassar a carga 

emocional provocada pelas mudanças que a criança passa no hospital. Uma das mães, 

que integrou o estudo, destacou positivamente a actuação dos enfermeiros, quando 

perante uma alteração do comportamento normal do seu filho (episódio de grande 

agitação no pós operatório imediato), em que não soube como lidar com essa situação de 

crise, os enfermeiros com o seu saber controlaram a situação da criança e 

simultaneamente os sentimentos de medo e ansiedade dos pais.  

O trabalho de cuidar dos pais parece ser um trabalho ad hoc e imprevisível, que 

causa problemas aos enfermeiros mas também aos pais, porque não sabem se podem 

contar com esses cuidados, se forem necessários. Uma solução para este problema seria 

segundo Callery (1997) fazer uma avaliação sistemática das necessidades dos pais e 

desenhar um plano de cuidados, acordado com eles, que inclua essas necessidades para 

além das da criança. Se os cuidados de enfermagem realizados aos pais forem 

reconhecidos, isso irá desocultar uma área escondida até aos dias de hoje, da prática da 

enfermagem pediátrica. 

Da análise das entrevistas há um aspecto da organização de cuidados que é 

transversal a todos os intervenientes do estudo e que se prende com o facto de os pais 

não conseguirem fazer a cada momento a identificação do enfermeiro responsável 
pelos cuidados ao seu filho. Não faz parte das práticas habituais de conduta dos 

enfermeiros, a sua apresentação às crianças e famílias no início de cada turno de 

trabalho. Este aspecto organizativo é considerado pelos pais como uma atitude de não 

qualidade, que favorece a insegurança, dificulta a obtenção de orientações e 

consequentemente a participação dos pais tanto nos processos de decisão, como da 

realização de cuidados, como é ilustrado por uma das participantes: “Às vezes quero 

saber quem é a enfermeira que está com a “M” (filha) e não sei quem é, porque não têm 

o hábito de se apresentar e isso dificulta-nos muito as coisas. … (E4) ”. Esta crítica dos 

participantes em relação a esta prática dos enfermeiros é documentada por Espezel & 

Canam (2002) num estudo sobre as interacções entre pais e enfermeiros: as autoras 

descrevem que os pais, em determinados turnos de trabalho dos enfermeiros, se sentem 

confusos em relação à identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados ao seu 

filho. Como resultado desta prática as interacções com cada um dos enfermeiros tendem 

a ser breves e focalizadas nos cuidados físicos da criança. Os enfermeiros dão “pouco 
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espaço

cuidados globais/individuais, que é um método que permite a 

prestaç

” ao desenvolvimento de relações mais prolongadas tornando a comunicação 

difícil nestas circunstâncias.  

A identificação pelos pais, dos enfermeiros responsáveis pelos cuidados é 

também dificultada pelo regime de trabalho dos enfermeiros; como os enfermeiros 

trabalham em regime de rotação de turnos (roulement), para assegurar os cuidados ao 

longo do dia, as crianças e os seus pais têm que contactar com um grande número de 

enfermeiros durante as vinte e quatro horas do dia e, por outro lado, com o regime de 

rotação de turnos de trabalho, não têm a noção exacta das horas de início e términos de 

cada turno de trabalho. Para os participantes no estudo é de extrema importância a 

apresentação do enfermeiro no início de cada turno e a comunicação da sua saída no 

final do turno de trabalho, para que a todo o momento tenham a informação de qual o 

enfermeiro a que podem recorrer, caso necessitem da sua ajuda. 

A partir dos relatos dos participantes contacta-se que para além da importância 

que é dada à identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados, é crucial para a 

qualidade de cuidados às crianças e famílias, a redução do número de enfermeiros que 

prestam cuidados à criança. Para os participantes, o facto de se restringir o número de 

enfermeiros junto da criança, faria aumentar a confiança desta nos enfermeiros e 

simultaneamente enriqueceria o conhecimento dos enfermeiros sobre a criança.   

No serviço onde foi efectuado o nosso estudo é praticado como método de 

trabalho, o método de 

ão de cuidados globais à criança mas que favorece a fragmentação de cuidados 

ao longo do dia. Da análise dos relatos das entrevistas verifica-se que os pais gostariam 

que os seus filhos fossem cuidados por um número mais restrito de enfermeiros (método 

de Enfermeiro de Referência) favorecendo assim a confiança das crianças nos 

enfermeiros e melhorando o conhecimento dos enfermeiros sobre as crianças e sua 

família, ou seja melhoraria a personalização dos cuidados. Esta expectativa dos pais foi 

igualmente encontrada por Kristensson – Hallström (1997): os pais manifestaram o seu 

desagrado pelo facto do seu filho ter que contactar com 7 a 12 profissionais diferentes 

por dia, para receber cuidados. Para Ygge & Arnetz (2004) quando os pais têm que 

contactar com um número elevado de enfermeiros isso torna-se muito cansativo, porque 

continuamente a equipa os questiona sobre as mesmas coisas e estão a dar 

constantemente as mesmas informações: “É muito cansativo quando houve pelo menos 

dez pessoas no decurso do mesmo dia, chegando ao nosso quarto e perguntar como 

estamos, como é na escola, qual é o brinquedo favorito que ele tem, …” (Ygge & Arnetz, 

2004: 220). 

A redução do número de enfermeiros que cuidam da criança e sua família, é 

promotor do nível de personalização de cuidados, da comunicação mais aberta entre os 
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intervenientes no processo de cuidar, do desenvolvimento de relações de confiança e da 

participação das famílias nos cuidados, através da sua maior capacitação para cuidar 

(Casey

 

, 1983; Kristensson – Hallström, 1997; Smith, 1995).  

O método de Enfermeiro de Referência é segundo Reis (2007) aquele que mais 

possibilita a utilização das novas filosofias e modelos de cuidados pediátricos 

contemporâneos como os Cuidados Centrados na Família e os Cuidados em Parceria, 

assentes na negociação e no desenvolvimento de parcerias nos cuidados com os pais. 
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Desde a publicação do Relatório Platt, em Inglaterra em 1959, que se advoga que 

os pais devem participar nos cuidados da criança hospitalizada, uma vez que estes são 

os melhores prestadores de cuidados aos seus filhos (Casey, 1988; Farrell, 1994; Lima et 

al, 2001). A importância do acompanhamento das crianças doentes pelos seus pais, bem 

como a participação activa, destes, nos cuidados é bem evidenciada na Carta da Criança 

Hospitalizada, elaborada por várias associações europeias de apoio à criança, em Leiden 

em 1988.  

O acompanhamento da hospitalização da criança pelos seus familiares 

proporciona-lhe afectividade, segurança e diminuição da possibilidade de 

descontinuidade do quotidiano (Curry, 1995); mas para os pais, esta situação não é 

inócua porquanto é sempre uma situação de crise, geradora de instabilidade e 

desequilíbrio no sistema familiar.  

A experiência de acompanhamento de um filho hospitalizado pode ser 

condicionada por diversos factores: experiências anteriores de acompanhamento, a 

necessidade de fazer adaptações na vida familiar e profissional e a informação que 

recebem previamente à hospitalização. Os pais que participaram no estudo não sentiram 

que os dois primeiros factores tivessem uma forte influência na sua experiência de 

acompanhamento, já o último pelo contrário foi gerador de alguma instabilidade e 

desequilíbrio familiar: se tivessem sido melhor esclarecidos em relação à previsão da 

duração do internamento estariam menos ansiosos com o seu prolongamento e por outro 

lado teria possibilitado uma melhor organização da sua vida pessoal, familiar e 

profissional.  
Os pais, participantes no nosso estudo, fizeram o acompanhamento integral da 

hospitalização do filho, por assumirem que esse era o seu dever no exercício do papel 

parental e, porque viam a hospitalização como uma situação de crise para o seu filho: os 

pais acompanham e participam nos cuidados para proporcionar bem-estar emocional e 

segurança aos seus filhos, elementos considerados essenciais à sua recuperação. As 

características da criança, como ser em desenvolvimento e com necessidades 

particulares, é também factor de motivação para o acompanhamento e participação dos 

pais, são eles que se assumem como elementos fundamentais para o estabelecimento 

da ligação comunicacional entre a criança e os profissionais e para diminuir o tédio dos 

longos dias passados no hospital. 

Os estudos realizados sobre a participação dos pais nos cuidados pediátricos 

mostram que estes desejam claramente participar nos cuidados dos seus filhos (Neill, 

1996; Kawik, 1996; Kristensson & Elander, 1994; Young, 2006; Webb et al, 1985) mas 
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são confrontados com a necessidade de incorporar no papel parental habitual, as 

expect

em cuidados básicos como o conforto, a alimentação, a higiene, a troca da 

fralda e

ativas dos profissionais, alterando assim o exercício da parentalidade. As tarefas 

parentais concretizam-se então, em função das necessidades particulares dos filhos, mas 

também da necessidade de responder às expectativas sociais que lhe são atribuídas. 

Percebe-se dos relatos dos participantes, que todos tinham a expectativa de 

participar nos cuidados ao seu filho, de dar continuidade aos cuidados que habitualmente 

faziam em casa e que essas expectativas se tinham concretizado. Os pais desejam e 

participam 

 a administração de xaropes. Para além dos cuidados básicos, os pais colaboram 

ainda em alguns cuidados específicos à situação de saúde do seu filho (“cuidados de 

reparação” segundo Colliére, 1989) sob a orientação dos enfermeiros: a avaliação da 

temperatura, a interpretação de manifestações de dor e a detecção de hemorragias no 

penso, etc. 

Há estudos que sugerem que os pais estão dispostos a fazer muito mais do que 

fizeram ou puderam fazer com o seu filho no hospital (Galvin et al, 2000; Brown & Ritchie, 

1989; Daneman, 2003) mas, na sua globalidade, os participantes do nosso estudo, estão 

satisfeitos com o seu nível de participação nos cuidados: não desejam que os 

enfermeiros os substituam na realização dos cuidados familiares, mas também não 

demonstram interesse em participar em cuidados que extravasem esse domínio. Este 

comportamento dos pais, de crianças com doença aguda é substancialmente diferente do 

dos pais de crianças com doenças crónicas e com hospitalizações muito repetidas ou 

muito prolongadas, como é referido por diversos autores (Coyne, 1995; Webb et al, 

1985). 

É comum, os pais das crianças hospitalizadas manifestarem sentimentos de 

medo, ansiedade e frustração (Hockenberry et al, 2006). Estas manifestações, são 

minimizadas quando os pais são considerados pela equipa elementos essenciais ao 

cuidar do filho, quando os pais estão na posse de informações sobre o que podem 

esperar da instituição, quando sabem o que é esperado deles e como podem participar 

nos cuidados. A partir dos relatos contacta-se que, nenhum dos participantes tinha 

recebido informação sobre a possibilidade de participação nos cuidados, por via 

institucional. Os pais obtiveram essa informação de forma informal, pela observação de 

outros pais, já no decurso da hospitalização. Segundo os participantes, a transmissão 

inicial desta informação, sobre a possibilidade e a forma de participação, teriam 

clarifica

tido como muito importante na capacitação dos pais para a adaptação à nova situação de 

do melhor o seu papel no hospital. Os participantes manifestam ainda dificuldades 

na obtenção de informação sobre a forma de realizar os cuidados, de modo a poderem 

dar continuidade ao exercício do papel parental. A aquisição de informação é um factor 
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saúde do seu filho e ao novo contexto em que os cuidados são realizados. Também aqui 

os profissionais de saúde têm um papel fundamental a desenvolver no que toca à forma 

de integração dos pais ao espaço e organização hospitalar, e na maneira como permitem 

o desenvolvimento de competências para que cada um possa cuidar do seu filho de 

forma r

ção como garantida e não discutiram os limites da sua participação. Os pais 

manife

icipação definidos por Anne Casey (1995): permissão, exclusão, suposição e 

negoci

elevante e sustentada. 

A interacção pais – enfermeiros é um elemento essencial da qualidade dos 

cuidados de enfermagem pediátrica, mas também da participação dos pais nos cuidados: 

a forma como ela é conduzida pode criar um clima favorecedor ou inibidor dessa 

participação. Segundo Robinson (1992) há melhor participação dos pais nos cuidados, 

quando há uma maior assertividade nas relações com a equipa de enfermagem. No 

nosso estudo, contacta-se que esta assertividade da equipa não foi desenvolvida: os 

enfermeiros nunca questionaram os pais acerca do seu desejo em participar tomando a 

sua participa

staram a opinião de que se os enfermeiros tivessem discutido com eles os moldes 

da sua participação, ou seja se tivessem negociado o seu papel nos cuidados, tudo teria 

sido mais fácil e mais claro. É por isso evidente, que os enfermeiros têm que orientar e 

apoiar as famílias neste processo, avaliando quais os cuidados que os pais desejam 

realizar, quando e como, através de um processo de negociação que conduzirá então ao 

planeamento de cuidados de comum acordo, consoante as habilidades e desejos de 

cada um dos intervenientes no processo de cuidados. 

 Dos discursos dos pais constata-se que a sua participação nos cuidados é 

variável, assumindo formas e intensidade diferentes, que se podem enquadrar nos níveis 

de part

ação. Segundo alguns dos participantes, os enfermeiros deram-lhe oportunidade 

de participar nos cuidados, mas segundo os seus moldes - permissão. Os enfermeiros 

permitem que os pais participem nos cuidados mas são eles que definem o seu papel. 

Alguns estudos mostram que há serviços pediátricos onde prevalece ainda a exclusão da 

participação dos pais nos cuidados (Casey & Mobbs, 1988; Casey, 1995; Dairbyshire, 

1993; Shields, 2002); nesta abordagem os pais estão presentes mas apenas para 

proporcionar conforto e segurança à criança Também no nosso estudo alguns pais 

fizeram relatos de experiências de exclusão: por vezes os enfermeiros não forneciam 

informação e conhecimentos aos pais de modo a possibilitar a adequação do seu papel 

e, numa situação particular, um enfermeiro excluiu-os mesmo fisicamente dos cuidados, 

não lhe dando oportunidade de terem qualquer actividade junto do filho. Houve também 

situações em que os enfermeiros não comunicaram assertivamente com os pais, não 

auscultando os seus desejos de participação, fazendo por isso suposições acerca dos 

cuidados que estes desejam participar. Os pais responderam às expectativas dos 
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enfermeiros porque sentiram que era isso que era esperado deles e, por outro lado, 

porque consideravam que esse era o seu dever de pais. Portanto, a partir dos relatos, 

verifica-se que a participação dos pais nos cuidados é maioritariamente determinada 

pelos enfermeiros e que estes, tendem a não negociar a extensão dessa participação. 

Contudo, para alguns pais, houve algumas experiências de negociação, embora de modo 

pouco 

os Centrados na Família, a família 

tem um

explícito: os enfermeiros comunicam e partilham conhecimentos de modo que os 

pais possam ser independentes nos cuidados familiares, estabelecem acordos com os 

pais em relação à sua participação e substituem-nos na realização de cuidados familiares 

quando isso é acordado entre ambos. Da análise dos relatos dos participantes parece-

nos poder concluir que a negociação foi o nível de participação menos utilizada pelos 

enfermeiros da equipa e que, quando esta ocorreu, a sua utilização se deveu mais à 

sensibilização particular de alguns enfermeiros, do que à sistematização ou 

instrumentalização de uma prática (avançada) de cuidados de enfermagem como é 

referido por Ângelo (1999). 

 Pensamos que os resultados deste estudo podem dar contributos significativos 

para a reflexão sobre as práticas dos enfermeiros da instituição e para a elaboração de 

normas/procedimentos que definam as intervenções dos enfermeiros no desenvolvimento 

de Cuidados Centrados na Família, filosofia adoptada pela instituição, onde realizámos o 

estudo, como referencial para os cuidados de enfermagem. 

Segundo os pressupostos da filosofia de Cuidad

 papel central na vida da criança e o cuidar da criança inclui também cuidar da 

família. Portanto em enfermagem pediátrica cuidar da criança é também cuidar dos seus 

pais, tornando necessário o conhecimento das suas necessidades. No estudo que por 

nós realizado verificámos que as experiências dos pais, no que se refere à satisfação 

destas necessidades, foi muito díspar: enquanto alguns referem que foram muto bem 

acolhidos pela equipa de enfermagem e que os enfermeiros se preocuparam com a sua 

segurança e bem-estar, outros sentiram que as suas necessidades não foram valorizadas 

e que estes tiveram em atenção exclusivamente as necessidades do seu filho. Isto é 

revelador de que o cuidar da família não é ainda uma componente muito explícita na 

actividade dos enfermeiros, o que torna evidente os desafios a serem superados, para 

que os cuidados centrados na família se desenvolvam, enquanto prática prevalente no 

contexto dos cuidados de enfermagem da instituição. É necessário que, nas suas 

práticas, os enfermeiros tenham mais atenção às necessidades dos pais, que usem a 

sensibilidade mas também instrumentos que lhe permitam trabalhar com as famílias de 

forma sistematizada.  

Para prestar cuidados centrados na família e, portanto dar atenção às 

necessidades dos pais, para além das da criança, é necessário que os líderes 
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institucionais olhem os pais não como colaboradores (ajudantes) dos enfermeiros 

pediátricos mas sim, como eles próprios, foco dos cuidados dos enfermeiros. Este 

aspecto particular do cuidar em pediatria, tem que ser desocultado e as dotações das 

equipas de enfermagem têm que ser necessariamente adaptadas a esta realidade.   

Outros aspectos dos relatos dos participantes, que tiveram especial realce, 

prenderam-se com a metodologia de trabalho dos enfermeiros, em particular no que se 

refere à identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados ao filho, mas também em 

relação ao número elevado de enfermeiros que cuidou do seu filho. Segundo os pais não 

faz parte das práticas habituais de conduta dos enfermeiros, a sua apresentação às 

crianças e famílias no início de cada turno de trabalho. Em sua opinião, esta prática dos 

enfermeiros provoca confusão, favorece a insegurança, e dificulta a obtenção de 

orientações e, consequentemente a sua participação na realização de cuidados. Esta 

dificuldade, manifesta nos pais, é ainda agravada pelo regime de rotação de turnos de 

trabalho dos enfermeiros: se estes não se identificam no início de cada turno e também 

não co

eiros que cuidam a criança, 

faria au

95; Dairbyshire, 1993; Kristensson – Hallström, 1997). Estas 

dificuld

municam quando este termina, os pais deixam de ter, a cada momento, a 

informação sobre quem é o seu “parceiro” de cuidados. Para além da importância que é 

dada à identificação do enfermeiro responsável pelos cuidados, os pais consideram ainda 

fundamental a redução do número de enfermeiros que cuidam de cada criança e família. 

Na sua opinião, o facto de se restringir o número de enferm

mentar a confiança desta nos enfermeiros e simultaneamente seria potenciado o 

conhecimento dos enfermeiros sobre a criança. A limitação do número de enfermeiros 

seria então promotor da personalização de cuidados, do desenvolvimento da 

comunicação entre os intervenientes no processo de cuidar, do desenvolvimento de 

relações de confiança e da participação das famílias nos cuidados, como é defendido por 

Casey (1983), Kristensson – Hallström (1997) e Smith (1995), entre outros autores. O 

ideal seria que fosse implementado no serviço o método de Enfermeiro de Referência, 

método que, como afirma Reis (2007), mais possibilita a utilização das filosofias e 

modelos de cuidados pediátricos contemporâneos. 

Nos estudos por nós consultados envolvendo pais acompanhantes de crianças 

hospitalizadas, concluí-se que a participação dos pais nos cuidados é mais desafiadora, 

do que inicialmente se tinha imaginado. Na verdade os pais querem participar nos 

cuidados para optimizar o bem-estar do seu filho, mas experimentam muitas dificuldades: 

escassez de informação, não negociação de papéis, sentimentos de ansiedade e deficit 

de comunicação com a equipa acerca das suas expectativas sobre a participação nos 

cuidados (Coyne, 19

ades dos pais, que brotaram da literatura consultada, levaram-nos a interrogar, se 

estas também se verificariam no hospital pediátrico onde exercemos a nossa actividade 
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profissional. Decidimos por este motivo dar início ao presente estudo em que 

pretendíamos compreender o que experimentam os pais de crianças com doença aguda, 

durante a sua hospitalização? 

De forma a dar resposta a esta pergunta inicial e aos objectivos do estudo, 

adoptá

meiro de Referência”. Os resultados 

obtidos

mos uma metodologia de natureza qualitativa, uma vez que é a metodologia que 

mais se adequa quando queremos saber o modo como, os participantes do estudo, 

experimentam determinado fenómeno ou situação e como interpretam aquilo que 

experimentam, ou seja, quando pretendemos privilegiar na investigação a “compreensão 

dos comportamentos, a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (Bogdam e 

Biklen, 1994: 16-17). 

Com o desenvolvimento deste estudo não pretendemos esgotar o conhecimento 

deste fenómeno, nem fazer generalizações dos seus achados; os resultados obtidos 

devem apenas ser interpretados e enquadrados ao contexto da sua produção. As 

características do trabalho enquadram-no no âmbito de um Estudo de Caso pelo que não 

pretendemos extrair dele, dados generalizáveis a outras populações. No entanto, os 

resultados obtidos podem constituir uma base de trabalho para futuras investigações, 

nomeadamente tendo como população alvo não os pais mas, os enfermeiros das 

unidades cirúrgicas pediátricas. 

A realização deste trabalho tornou visível que há necessidade da instituição 

investir, mais, na preparação das famílias para a hospitalização e actos cirúrgicos, na 

informação a dar às famílias e na instrumentalização da participação dos pais nos 

cuidados, nomeadamente com a construção de um guia de boas práticas em relação ao 

papel parental e aos Cuidados Centrados na Família. Por outro lado, em relação à 

organização dos cuidados, verifica-se também que há necessidade que alterar alguns 

processos na organização dos cuidados, nomeadamente em relação à identificação, 

pelos pais, do enfermeiro responsável pela criança e família, a cada momento, assim 

como na limitação do número de enfermeiros que os cuidam ao longo da hospitalização 

com implementação do método de trabalho “Enfer

 com este estudo, poderão portanto ser o ponto de partida para uma intervenção 

que se quer preparada, programada e com objectivos bem definidos. 
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  ANEXO 

Consentimento informado 
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CONSENTIMEN O INFORMADO 

Sou enfermeira e estou a realizar um estudo com a finalidade de compreender as 

experiências dos pais que acompanham os seus filhos durante a sua hospitalização, para 

futuramente ser possível melhorar a nossa assistência. 

 

Peço-lhe autorização para fazer algumas perguntas sobre a sua experiência enquanto 

acompanhante da hospitalização. 

 

Irei gravar a nossa conversa se o autorizar. Comprometo-me a utilizar as informações 

que me fornecer apenas no estudo que estou a efectuar. As gravações das entrevistas 

serão destruídas, assim como os dados obtidos, após a elaboração do relatório final. 

Saliento ainda que, se assim o desejar, pode interromper a entrevista em qualquer 

momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo nos cuidados ao seu filho. 

 

 

Agradeço desde já a sua colaboração e disponibilidade.  

 

                                                 Ana Cristina Cardoso 

 
 
 
 
 

 

  

T

 

  
 
Sim, aceito colaborar no estudo que me foi explicado.  
 
 
 
 
Telefone ____________________ 
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ANEXO 2 

Guião entrevista 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 
 

1. Esta é a 1ª vez que está a acompanhar um filho no hospital?  

2. Para o poder fazer teve que fazer algumas adaptações ao nível familiar e/ou
profissional? 

3. Como obteve a informação de que poderia acompanhar a hospitalização? 

4. Neste internamento acompanhou o seu filho durante todo o dia ou uma parte do
dia? 

5. Porque quis acompanhar o seu filho durante a hospitalização?  

6. Que expectativas tinha em relação ao seu papel durante o período que esteve a
acompanhar o seu filho? 

7. Acha que é importante participar nos cuidados? 

8. Durante o internamento que cuidados realizou ao seu filho? Porquê esses? 

9. Gostaria de ter realizado ou participado em outros? Porque não o fez? 

10. Os enfermeiros perguntaram-lhe se queria participar nos cuidados? 

11. Sentiu que os enfermeiros tiveram em consideração o seu desejo de 
participação? 

12. Consultaram-na sempre que foi necessário tomar decisões em relação ao seu 
filho? 

13. Qual a sua opinião acerca da colaboração que os enfermeiros lhe deram para
cuidar do seu filho?  

14. Os enfermeiros deram - lhe as informações que necessitava? 

15. Acha que os enfermeiros estiveram atentos às necessidades do seu filho? E às 
suas? 

16. Como foi o seu relacionamento com os enfermeiros que cuidaram do seu filho? 

17. Sabia sempre quem era o enfermeiro responsável pelos cuidados do seu filho?
Como obteve essa informação? 

18. Se lhe pedisse para fazer uma avaliação geral desta estadia no hospital o que
diria? 

19. Há mais alguma coisa que gostasse de falar, de acrescentar à nossa conversa? 
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ANEXO 3 

Autorização do Conselho Directivo do Hospital  
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