
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Fernandes Figueira 

Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher 
 
 
 
 
 
 
 

A DINÂMICA COTIDIANA DA NEGOCIAÇÃO DA ORDEM HOSPITALAR 

ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS 

INTERNADAS 

 
 
 

 

 

ANGELA MARIA HYGINO RANGEL 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro 2007 



 
 
 

i
 

 
 

Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Fernandes Figueira 

Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A DINÂMICA COTIDIANA DA NEGOCIAÇÃO DA ORDEM HOSPITALAR 

ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS 

INTERNADAS 

 
 
 
 

 

ANGELA MARIA HYGINO RANGEL 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro 2007 



 
 
 

ii
 

 
                      Fundação Oswaldo Cruz 
                      Instituto Fernandes Figueira 
                      Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher 
 
 
 
 
 
 
 

A DINÂMICA COTIDIANA DA NEGOCIAÇÃO DA ORDEM HOSPITALAR 

ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS 

INTERNADAS 

 
 
 

ANGELA MARIA HYGINO RANGEL 

 
 
 

Tese apresentada à Pós-
Graduação em Saúde da 
Criança e da Mulher, como parte 
dos requisitos para obtenção do 
título de Doutor em Ciências. 

 
 
 

Orientadora: Profª Drª Suely Ferreira Deslandes 

 

 

 

 

 



 
 
 

iii
 

 
Rio de Janeiro 
Fevereiro 2007 



 
 
 

iv
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para 

Conrado, meu amado filho,  
que é tudo para mim. 

Robinson Brazzale, meu querido pai,  
pelo que viveu e deixou para mim. 

Inaura Hygino, minha querida mãe,  
pela presença neste momento de minha vida e pela 

ajuda essencial à realização do curso.  
 
 

 
Massimo Perotti, meu amor,  

pelas lembranças e histórias que escrevemos juntos. 



 
 
 

v
 

 

AGRADECIMENTOS 

À Doutora Suely Ferreira Deslandes, orientadora desta tese, minha 

gratidão por tê-la tornado possível.  

Aos profissionais de saúde e aos acompanhantes entrevistados, pela 

colaboração inestimável e pelo interesse em participar da investigação. 

À Coordenação da Pós-Graduação do Instituto Fernandes Figueira, da 

Fundação Oswaldo Cruz, e aos seus dedicados professores, com os quais tive 

o privilégio de conviver durante quatro anos. 

Aos servidores da Secretaria da Pós-Graduação, pela atenção 

dedicada aos alunos, em especial à Maria Alice de Souza e Euzeni de Sousa 

Silva. 

Às Doutoras Angela Vieira Neves, Cleusa Santos e Leilah Landim, pela 

participação na banca examinadora e pelas contribuições que ofereceram ao 

estudo. 

Ao corpo docente do Departamento de Fundamentos da Escola de 

Serviço Social, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo apoio 

recebido, durante a realização do curso. 

Aos membros da Egrégia Congregação da Escola de Serviço Social, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por terem concedido liberação 

parcial em minha carga horária, viabilizando, assim, a dedicação e a conclusão 

de meu doutoramento. 

Ao Dr. Romeu Gomes, meu querido professor, cuja convivência 

marcará, para sempre, minha vida. 

Aos colegas da Turma de 2003, pelos debates, sempre calorosos e 

férteis, transcorridos no decorrer do curso. 



 
 
 

vi
 

 
Aos queridos amigos Elaine Ferreira do Nascimento e Robson Granato, 

responsáveis e companheiros nos primeiros passos. 

À Joana Garcia, minha querida amiga, pela leitura crítica e 

contribuições sempre valiosas. 

Ao meu querido amigo Alex Pires pelas longas conversas, quando o 

tempo parecia não existir e, ainda, pelo seu acolhimento sempre afetuoso. 

A Walter Ribas, amigo querido, pelos anos em que cultivamos nossa 

amizade e por sua presença, principalmente nas horas difíceis, em minha vida 

e na vida de meu filho. 

Aos meus queridos amigos que, dos caminhos mais profundos do 

afeto, estimularam a realização desta tese: Angela Veira, Belarmino Alves de 

Azevedo, Cleusa Santos, Luciana Zucco, Ludmila Fontenele, Maria Helena 

Russo Barbosa, Maria Magdala Vasconcelos, Mariana Portela, Mirian Baião, 

Sara Nigri, Sheila Nogueira, Solange Belchior  e minha querida prima Olena 

Hygino Granja de Almeida. 

À professora Marilia Leite Washington, pelos dias dedicados à revisão 

vernacular final e à preparação do texto para impressão da tese. 

Às minhas queridas alunas e monitoras Ana Aline, Aline Guiomar e 

Joselene de Oliveira, pelo estímulo e o apoio constantemente oferecido. 

À querida Jorgina Teixeira Lobo, um especial agradecimento, pelo 

privilégio de ser sua amiga, pela companhia solidária e participativa que me 

ajudou a sobreviver a essa tese. Somos amigas e cúmplices. 



 
 
 

vii
 

 
RESUMO 

Buscamos compreender, nesta tese, de que modo as relações estabelecidas entre 

profissionais de saúde e acompanhantes de crianças hospitalizadas (re) organizam 

as normas e as regras institucionais e como estas são aplicadas e negociadas, 

cotidianamente. Procuramos atualizar as representações relativas à presença do 

acompanhante, no hospital público, do ponto de vista dos acompanhantes e dos 

profissionais de saúde. Utilizamos a abordagem qualitativa, ancorada no método 

etnográfico. A observação participante foi adotada para a realização do trabalho de 

campo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com profissionais e 

acompanhantes. A categoria ‘representação social’ também foi utilizada para 

compreender os diferentes significados que os profissionais de saúde e os 

acompanhantes atribuem à presença do acompanhante.  Este estudo mostrou que 

as regras, para os acompanhantes, se apresentam de duas formas: regras oficiais 

(escritas) e regras informais (criadas e recriadas, no dia-a-dia, pela equipe e, por 

vezes, pelos acompanhantes). Foram observadas diferenças significativas no que 

diz respeito ao conhecimento das regras, tanto por parte da equipe quanto dos 

acompanhantes. Quanto à observância dessas normas, por parte dos 

acompanhantes, foram notadas diferenças entre aqueles que tinham seus filhos 

internados nas enfermarias fechadas (CTII, CTQI e Neurocirurgia) e nas 

enfermarias abertas (Clínicas Pediátricas). Foi observada a existência de espaços 

para a negociação das regras, em todos os setores, embora com diferenças 

significativas entre as enfermarias fechadas e as enfermarias abertas. No que se 

refere às representações acerca da permanência do acompanhante, tanto os 

acompanhantes quanto os profissionais partilham visões comuns e visões 

particulares, ambivalentes e, às vezes, contraditórias, sendo todas inspiradas no 

princípio de cuidar e proteger a criança. Entretanto, paradoxalmente, na prática, 
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alguns profissionais demonstraram o quanto aquela presença pode ser incômoda e 

refletir, negativamente, no seu trabalho. Por outro lado, a defesa que alguns 

profissionais fizeram da presença dos acompanhantes esteve diretamente 

relacionada à ajuda que estes ofereciam ao pessoal de enfermagem. Os 

acompanhantes percebem sua presença como um fator constitutivo da assistência 

médica prestada a criança. Esta foi a diferença mais significativa, relacionada à 

visão da presença dos acompanhantes, entre os próprios acompanhantes e os 

profissionais. Por parte dos profissionais de saúde não se verificou uma 

representação cuja qualidade incorporasse os acompanhantes como parte 

integrante e constitutiva do trabalho médico-assistencial desenvolvido. Investigar a 

questão das relações de poder, no interior da instituição hospitalar, levando em 

conta a perspectiva da ordem negociada, caracteriza, na atualidade, um elemento 

importante e fundamental à reflexão daquilo que a agenda política da saúde 

estabelece como uma de suas pautas: a humanização da assistência médica 

hospitalar. Desse modo, a pesquisa sobre a prática de cuidados à saúde das 

crianças pode trazer elementos significativos que permitam a elaboração de um 

processo de avaliação da assistência prestada, constituindo, assim, um 

instrumento relevante para a introdução de melhorias na qualidade da atenção, 

direcionadas à satisfação dos usuários, bem como dos profissionais que prestam o 

serviço. 

Palavras-chave: crianças hospitalizadas; acompanhantes;  negociação. 
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ABSTRACT 

In this thesis we aim at understanding in which ways the relationship between 

health professionals and the hospitalized children's accompanying relatives 

(re)organize the institutional norms and rules, and how these rules are routinely 

applied and negotiated by them. We intend to update the social representations 

related to the stay of an accompanying relative in a public hospital, from their own 

point of view as well as from the health professionals' perspective. To conduct this 

study we applied a qualitative approach based on the ethnographic method. The 

participating observation was adopted to accomplish the fieldwork, which 

encompassed semi-structured interviews carried out with health professionals and 

children's relatives. As a category of analysis we chose the notion of social 

representation to understand the different meanings health professionals and 

relatives construct in relation to the relative's stay in the hospital. This study 

showed that there are two types of rules for relatives: the official rules (written 

down) and the non-official ones (created and re-created day-by-day by the hospital 

staff and sometimes by the relatives themselves). Significant differences were 

observed in relation to the acknowledgement of these rules, either by the staff or by 

the relatives. Concerning the relatives' obedience to the rules some differences 

were noticed between those who had their inpatient children in closed wards (ICU, 

Burn ICU and Neurosurgery) or in open wards (pediatric clinics). Some room to 

negotiate rules were observed in all sectors, but significant differences were found 

between close and open wards. Concerning the social representations upon the 

relative's stay in the hospital, both relatives and health professionals share 

common and personal views, which may be ambivalent or even contradictory, but 
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are always shaped by the principle of caring and protecting the child. However, 

paradoxically, in practice, some professionals demonstrated how annoying that 

stay may be and how negatively it may reflect on their work routine. On the other 

hand, the defense of the relative's stay by some health professionals had been 

directly linked to the help those relatives offered to the nursing staff. The relatives 

perceive their own stay in the hospital as a constitutive factor of the medical 

assistance rendered to the child. This was the most significant difference between 

the relatives and health professionals' perceptions towards the stay of relatives in a 

hospital. By the health professionals' side, a representation which considered 

relatives an integrative and constitutive part of the medical care was not observed. 

Investigating the power relations within the hospital institution by taking into 

consideration the perspective of the negotiated order characterizes, nowadays, an 

important and fundamental element to reflect upon what is established on the 

political agenda of health care: the humanization of medical assistance in the 

hospitals. Therefore, the investigation upon children's health care practices may 

bring significant elements to the elaboration of an assessment process to the 

rendered assistance. Besides, it constitutes a relevant tool to introduce 

improvements to the quality of services now addressed to the satisfaction of users 

and health professionals alike. 

Keywords: hospitalized children; parental care; negotiation. 
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INTRODUÇÃO 

Em nossa realidade, até a segunda metade da década de 1980, o 

cuidado em saúde, prestado às crianças, aos adolescentes e aos adultos, nos 

hospitais públicos, em nenhuma hipótese era permitida a presença de 

acompanhantes, durante o período de hospitalização. 

Os casos de internação de crianças desacompanhadas tornavam mais 

evidente o impacto causado pela hospitalização. Sua retirada brusca do meio 

familiar, o desconforto da mãe ao entregá-la, compulsoriamente, aos cuidados 

da instituição e o desespero da criança compunham a rotina institucional, como 

algo natural e, como tal, parecia não comportar espaço para questionamentos, 

por parte da mãe. Esta deveria aceitar, sem restrições, as normas institucionais 

defendidas pela equipe de saúde. Algumas mães, aparentemente, se 

submetiam às normas impostas. Outras as questionavam, de forma veemente, 

o que pareciam entender como uma imposição absurda. 

Nessa década, significativas mudanças, no contexto histórico brasileiro, 

imprimem alterações nas relações entre profissionais de saúde e usuários. 

Essa década foi marcada pela ampliação e pela consolidação de movimentos 

sociais, que buscavam uma participação ativa da população nas decisões que 

lhe diziam respeito. Em destaque, a luta pelo controle social da utilização dos 

recursos públicos, o que vai marcar, posteriormente, a consolidação e a 
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instituição de novos direitos sociais, quando os temas da participação e da 

cidadania aparecem com recorrência. 

Trata-se de uma década em que os direitos sociais assumem o lugar de 

destaque, na agenda política, e todas as dimensões de poder instituído são 

revistas, a partir da idéia de uma sociedade ativa, participativa e crítica. O 

usuário dos serviços públicos se qualifica como cidadão portador de direitos, o 

que o habilita a discutir o mérito da organização do sistema, como usuário, 

contribuinte e como cidadão interessado. Nesse embate, o alvo privilegiado 

desse ator político é a relação de poder estabelecida entre os profissionais e  

os leigos, quando o modelo médico de saúde é confrontado. 

Em 1985, o XXIV Congresso Brasileiro de Pediatria recebeu, de 

diferentes estados brasileiros, cerca de 14 trabalhos, registrando experiências 

que defendiam a presença de acompanhantes, durante a internação da 

criança, no hospital público. Em todos os trabalhos, a hospitalização de 

crianças, sem a presença da mãe acompanhante, era entendida como uma 

agressão à criança. 

Nesse contexto, em alguns hospitais públicos, no município do Rio de 

Janeiro, registraram-se iniciativas isoladas, no sentido de permitir, nos casos 

de internação de crianças, a presença, exclusivamente, da mãe, como 

acompanhante. O Serviço de Pediatria do hospital investigado, na pesquisa 

realizada para fins desta tese, foi um dos primeiros a permitir a presença da 

mãe-acompanhante. A partir de então, precisamente no ano de 1985, as mães 

e os profissionais de saúde passaram a desenvolver um complexo 
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relacionamento. Inicialmente, as relações foram descritas como de extrema 

cordialidade de ambas as partes. As mães, satisfeitas por poderem participar 

dos cuidados prestados aos seus filhos, e os profissionais de saúde, 

igualmente satisfeitos, por proporcionarem às mães uma forma de assistência 

que considerada adequada.  

Entretanto, essa situação confortável não perdurou. Aos poucos, foi se 

constituindo um campo específico de forças, em confronto direto. Cada grupo 

utilizava poder e recursos para impor e propor diferentes formas de práticas 

que considerava mais adequada, resultando em conflitos entre as várias 

categorias de profissionais de saúde e as mães, entre as próprias mães e entre 

os profissionais. Todos lutavam por recursos, favores, espaços e poder, nas 

decisões. Verificou-se a existência de uma certa tensão, envolvendo relações 

de poder e subordinação, bem como discussões acerca das regras 

institucionais, de projetos profissionais e pessoais. Naquela ocasião, as 

negociações relativas aos cuidados referentes à saúde das crianças deveriam 

levar em conta a presença de um novo ator − o acompanhante − que, em 

quase todos os casos, era a mãe. 

Todos os membros da equipe de saúde reconheciam, explicitamente, o 

direito que as mães e as crianças internadas tinham de permanecerem juntas, 

durante o tempo de hospitalização. Esse reconhecimento tinha, por 

fundamento, os evidentes benefícios em que essa presença resultava, na 

recuperação das crianças, na redução dos riscos da hospitalização e nas 

respostas mais rápidas e positivas às terapêuticas. No entanto, a convivência 
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diária entre mães e profissionais, num contexto em que as condições materiais 

e subjetivas não foram consideradas, expuseram, de modo contundente, as 

contradições de um modelo assistencial, fundado na hegemonia médica. Esse 

fato pôde ser observado, sobretudo, no que se referia ao entendimento, na 

prática cotidiana, não tão consensual, acerca da necessidade da presença 

materna junto à criança internada.  

Como conseqüência desses conflitos, os profissionais de saúde 

começaram a alegar que não dispunham de infra-estrutura adequada para 

receber as mães-acompanhantes. Sugeriam também que a presença de uma 

pessoa leiga, nas enfermarias, poderia dificultar o desenvolvimento do 

trabalho, o que contrariava as opiniões defendidas quanto à eficácia da 

terapêutica adotada. Essas alegações revelaram as divergências que existiam, 

entre membros da equipe, acerca da presença da mãe-acompanhante. A 

argumentação de alguns deles, mais questionadores, fundamentava-se na 

certeza da falta de qualificação do leigo para compreender os procedimentos 

médicos terapêuticos, necessários ao restabelecimento da saúde das crianças 

hospitalizadas. Apesar de todas as alegações contrárias, a proposta de 

permanência da mãe-acompanhante foi implementada. 

A introdução da figura das mães-acompanhantes permitiu que estas 

explicitassem suas demandas, apropriando-se do vocabulário técnico 

especializado, utilizando-o, sobretudo, para apontar as deficiências do serviço, 

tais como: a falta de pessoal, a falta de medicamentos, as condições gerais em 

que os serviços eram prestados, as formas de relacionamento das equipes 
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com as acompanhantes e as condições de trabalho dos profissionais. Nesse 

ambiente, eclodiram conflitos, envolvendo, diretamente, os profissionais da 

equipe e as acompanhantes (mães e médicos, mães e enfermeiras, mães e 

auxiliares de enfermagem e, mesmo, entre os profissionais de diferentes 

categorias).  

Esses conflitos revelaram a realidade das condições materiais de 

funcionamento dos serviços públicos e, de modo preponderante, sobre a 

essência dos ‘direitos’. A contrapartida esperada, para que as mães 

permanecessem acompanhando seus filhos hospitalizados, implicava a 

obediência às regras estabelecidas e a execução de tarefas que não lhes 

competiam, pois, não eram qualificadas. Tais tarefas eram atribuições dos 

auxiliares de enfermagem, havendo, inclusive, outras, específicas do pessoal 

responsável pela limpeza do serviço. A carência de pessoal qualificado, fator 

significativo no processo de concessão dos direitos, foi revelada. O 

desdobramento, conseqüente e lógico, do desenvolvimento dessas tarefas foi a 

introdução de elementos estranhos e singularmente insistentes, na prática 

médica institucional: a vigilância permanente do desempenho dos profissionais; 

o controle sobre a terapêutica e sobre todos os recursos disponíveis; o 

exercício do controle sobre a totalidade das ações desenvolvidas e a exigência 

da participação nas decisões de caráter ‘estritamente terapêutico’1. Esse foi o 

núcleo essencial da existência dos conflitos que ocorreram, naquela ocasião, e 

 
1 As mães-acompanhantes exerciam quatro funções, a saber: mãe-auxiliar de enfermagem; 
mãe-fiscalizadora dos atos médicos e de seus desdobramentos; mãe-servente e mãe-mãe. 
Essas funções foram determinantes, no surgimento dos conflitos. (Rangel et al.; 1988). 



 19
 
 
que parecem ocorrer, ainda hoje, quando a universalização do atendimento e o 

controle social são regulamentados por lei. 

No que se refere, especificamente, à proteção integral da criança e do 

adolescente, a participação dos responsáveis, no cuidado à criança 

hospitalizada, foi, posteriormente, reforçada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Com a 

promulgação do Estatuto, alteram-se, do ponto de vista legal, as condições de 

internação de crianças e adolescentes, na rede pública de saúde, em todo o 

território brasileiro. Desse modo, a obrigatoriedade do cumprimento da 

legislação, sob pena de constrangimentos legais àqueles que a descumprirem, 

institui um fator externo que pode transformar, radicalmente, as relações de 

poder características das instituições médicas, com potencial para introduzir 

modificações significativas nos modelos médicos de intervenção, nos 

processos saúde/doença/cuidado, redirecionando as expectativas do conjunto 

dos atores envolvidos nos processos de hospitalização da criança. 

Após 16 anos de instituição do ECA, algumas alterações relevantes 

foram introduzidas, nos serviços de pediatria dos hospitais públicos, ou por 

iniciativa dos gestores e das equipes de saúde ou por incentivo de organismos 

institucionais, situados no Brasil e em outros países, organismos esses cuja 

ação se caracteriza como de âmbito internacional. Destacam-se, dentre as 

primeiras, a transformação da estrutura das enfermarias infantis, tais como, 

uma nova pintura com coloridos suaves, a aquisição de poltronas reclináveis 

para os acompanhantes e o estabelecimento de regras que deveriam ser 
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cumpridas, durante sua permanência na instituição. Entretanto, mesmo 

atualmente, caberia indagar se essas medidas foram suficientes para introduzir 

modificações que resultassem em uma nova cultura organizacional e de 

prestação da assistência à criança hospitalizada. 

No final dos anos 90, a Organização Mundial e Saúde (OMS), em 

parceria com a Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), instituiu o 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), cuja principal finalidade era 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Os objetivos dessa 

proposta incluíam a mobilização dos servidores das instituições de saúde para 

que modificassem as ações e as condutas que pudessem contribuir para o 

aumento dos já considerados elevados índices de desmame precoce. Para 

tanto, foram estabelecidos os chamados “Dez Passos para o Sucesso do 

Aleitamento Materno”. 

Em 1990, o Brasil firmou, na Itália, a Declaração dos Innocenti, vindo a 

se constituir um dentre os 12 países selecionados para instituir o IHAC, 

comprometendo-se, desse modo, a concretizar em nossas instituições os Dez 

Passos. 

Em março de 1992, o Ministério da Saúde e o Grupo de Defesa da 

Saúde da Criança, com o apoio do UNICEF e da Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS), deram os primeiros passos propostos pelo IHAC e, ainda, 

acrescentaram iniciativas oriundas do Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM), coordenado pelo Ministério da Saúde. 
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O PNIAM situa, como seus principais objetivos: prestar informações aos 

servidores da saúde e à população, de modo geral, acerca da importância do 

aleitamento materno para a saúde da criança; atuar no sentido da criação de 

leis de proteção à mulher que se encontra amamentando; incentivar a criação e 

apoiar rotinas que promovam e viabilizem o aleitamento materno e combater 

propagandas que façam referência a alimentos artificiais para bebês, como de 

mamadeiras, bicos e chupetas. 

Outra iniciativa que merece destaque é a proposta conhecida como 

Método Canguru, implantada em algumas maternidades, no Brasil, e 

regulamentada pelo Ministério da Saúde2. Desenvolvido na Colômbia, em 

1979, esse projeto tem como lema “amor, calor e leite materno”. Consiste, 

basicamente, em iniciativas que objetivam estreitar os laços de afetividade 

entre mães e filhos. Essas iniciativas incluem o contato físico entre a mãe e 

recém-nascido para viabilizar o tratamento necessário. Uma estrutura de pano 

envolve mãe e filho de forma que a criança sinta, intensamente, o cheiro da 

mãe, o calor de seu corpo, entrando em sintonia com os batimentos cardíacos 

da mãe, os mesmos que, até pouco tempo, ela ouvia, quando se encontrava no 

útero. Essa medida implica o estabelecimento de harmonia e afetividade, 

presentes na troca estabelecida entre mãe e filho. Com o Método Canguru, o 

tempo de internação das crianças, no hospital, pode ser significativamente 

reduzido.  

 
2  Portaria nº 693, de 5 de julho de 2000, do Ministério da Saúde.  
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Outras iniciativas relevantes estão relacionadas às propostas de 

humanização da assistência hospitalar, destacando-se que a presença do 

acompanhante minimiza o sofrimento psíquico da criança e fortalece a sua 

capacidade de reação ao tratamento.  

Observa-se, então, que, no final dos anos 90, a mãe é incorporada à 

rotina do serviço e sua presença passa a ser percebida como uma 

oportunidade para promover campanhas, informações e ideologias. Outro fator 

relevante é a constatação das vantagens clínicas que a presença da mãe, 

efetivamente, proporciona, o que ficou evidente, com a implantação do Método 

Canguru. 

Certamente que a preocupação com a hospitalização de crianças não é 

recente e, através dos tempos, pesquisadores da área da saúde vêm 

constituindo um acervo de trabalhos voltados para essa temática.  

Dentre os inúmeros trabalhos encontrados, destacam-se os estudos de 

Prugh (1953) e Freiberg (1975), direcionados às reações das crianças, após 

um período de internação. Tais estudos foram desenvolvidos com crianças, 

após estas terem recebido alta hospitalar. 

No que se refere aos benefícios que a presença da mãe poderia trazer à 

criança hospitalizada, estudos foram desenvolvidos por Palmer (1993) e Jones 

(1994). 

Nas décadas de 80 e 90, o fato de as mães já participarem, mais 

acentuadamente, junto com o pessoal de enfermagem, dos cuidados prestados 
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às crianças hospitalizadas, tendo resultado em conflitos entre os dois grupos, 

mereceu, por parte de outros estudiosos, relevantes investigações (Rangel 

AMH; Neto AAL; Monteiro LMF e Monteiro MTS;1988; Callery e Smith;1991; 

Kristensson-Hallstron e Elander;1995; Callery;1997).   

Outra fonte profícua de estudos apresentou, como foco de interesse, a 

investigação sobre o estresse emocional que a hospitalização da criança pode 

ocasionar (Oliveira;1997; Bossert;1994; Veríssimo;1991; Gomes;1993). Ribeiro 

(1999) desenvolveu um estudo, no qual identificou dois fenômenos a que estão 

sujeitas as crianças hospitalizadas: o sofrimento que ela experimenta e o 

esforço que empreende na busca de recursos para enfrentar esse sofrimento. 

Outros pesquisadores têm se dedicado a investigar as relações 

vivenciadas entre profissionais de saúde e entre estes e acompanhantes de 

crianças internadas em serviços de pediatria. Lamy (1995), dedicou-se a 

investigar as situações vivenciadas por pais de crianças recém-nascidas 

internadas em unidade de terapia intensiva neonatal. Posteriormente, seguindo 

a mesma linha de investigação, essa autora, novamente, volta sua atenção 

para o atendimento em unidade neonatal, agora, enfocando as interações que 

se estabelecem nessa unidade, levando em consideração a participação 

efetiva das mães, na hospitalização do filho, em uma convivência diária com os 

profissionais de saúde (Lamy, 2000). 

Collet (2001) investigou como a inserção de acompanhantes e seu 

envolvimento, no processo terapêutico, caracterizam um componente 
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fundamental à compreensão da dinâmica das relações entre os profissionais 

que prestam o cuidado. A autora chama atenção para o fato de que a 

participação de um novo ator, no cuidado à criança internada, implica não 

somente a reestruturação física do serviço, mas, também, mudanças de 

atitudes dos profissionais de saúde em relação a essa participação, resultando 

em alterações na dinâmica do trabalho desenvolvido, na instituição. 

Mais recentemente, Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes (2006) 

investigaram as relações estabelecidas entre os profissionais de saúde e os 

bebês internados e seus pais, em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

Cirúrgica (UTINC), tendo, como eixo orientador, o conceito de cuidado integral 

e sua relação com a proposta de humanização da assistência hospitalar. 

O estudo gerador da presente tese procurou compreender de que modo 

as relações estabelecidas entre profissionais de saúde e os acompanhantes 

(re)organizam as normas e as regras institucionais, oficiais e informais, e como 

estas são aplicadas e negociadas, no cotidiano do serviço investigado. 

Procurou, também, destacar as representações relativas à presença do 

acompanhante, no hospital público, do ponto de vista dos acompanhantes e 

dos profissionais de saúde. Para tanto, a apresentação desta investigação foi 

organizada em seis capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta os referenciais teóricos e os elementos 

conceituais que fundamentaram a investigação. Foram incluídas questões 

relativas ao saber-poder médico, na hierarquia da instituição hospitalar, sendo 

elas cotejadas com a perspectiva da ordem médica, da ordem negociada e da 
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presença cotidiana de um ‘sujeito leigo’, em um ambiente apropriado a 

profissionais especializados. 

No capítulo dois, descrevo o percurso metodológico da investigação, 

delineando as características do estudo sócio-antropológico desenvolvido, 

detalhando a entrada no campo, os instrumentos utilizados − observação 

participante e entrevistas semi-estruturadas − e a caracterização dos sujeitos 

da pesquisa. Esse capítulo inclui, também, o tratamento metodológico que 

fundamentou a análise das informações e dados empíricos coletados. 

O terceiro capítulo foi dedicado a uma descrição do campo de estudo, à 

caracterização do Serviço de Pediatria e suas portas de entrada. 

A apresentação e a análise das regras oficiais que norteiam a presença 

dos acompanhantes, assim como uma caracterização e uma análise de sua 

tipologia, são apresentadas no quarto capítulo. 

No quinto capítulo, exponho uma análise das diferentes formas de 

operacionalização das regras no cotidiano do serviço, bem como as diferentes 

versões apresentadas pelos profissionais de saúde e pelos acompanhantes, 

analisando-se o modo como essas regras são apropriadas pelos dois grupos. A 

dinâmica dos processos de negociação das regras, entre os profissionais de 

saúde e os acompanhantes, foi detalhada por setor. Desse modo, tratei, 

separadamente, do Centro de Tratamento Intensivo Infantil (CTII), do Centro de 

Tratamento de Queimados Infantil (CTQI), do Serviço de Neurocirurgia e das 

seis enfermarias que compõem a Clínica Pediátrica. 
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O sexto capítulo aborda as representações sobre a presença do 

acompanhante, no Serviço de Pediatria, quando analiso o ponto de vista dos 

profissionais de saúde e o dos próprios acompanhantes. 

Finalmente, apresento as considerações finais relativas ao objeto de 

estudo, numa síntese do material resultante da análise. Nessa etapa final, 

destaco as conquistas já consolidadas e apresento algumas sugestões, com o 

objetivo de contribuir para a melhoria da assistência prestada às crianças 

hospitalizadas que fazem uso da rede pública de saúde. Levando-se em 

consideração que o presente estudo não esgota a temática investigada, 

apresento, também, algumas sugestões para estudos subseqüentes. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 O hospital terapêutico: disciplina, saber e poder médico. 

Segundo Rosen (1979), a história demonstra que as sociedades 

assumiram a responsabilidade de prestar assistência aos enfermos, como uma 

parte da vida comunitária, por meio da criação de várias instituições. Uma 

dessas instituições, o hospital, é a base de qualquer sistema moderno de 

atenção médica.  

Para compreender o hospital, é necessário percebê-lo como “um órgão 

da sociedade, partilhando suas características, mudando de acordo com as 

transformações da sociedade da qual faz parte e levando para o futuro provas 

de seu passado.” (Rosen;1979:336). 

Como já amplamente debatido, o hospital, percebido como um 

instrumento terapêutico, aparece na obra de Foucault (1981:99) como “uma 

invenção que data do final do século XVIII.”. Essa “invenção” resulta da prática 

da visita e da observação sistemática e comparada dos hospitais, na Europa, 

realizadas através do que este autor denominou viagens-inquéritos, que tinham 

como finalidade definir um programa de reformas e reconstrução dos hospitais, 

realizadas por um médico e um filantropo, com competência “quase sócio-

médica”. Nesse sentido, “surge, portanto, um novo olhar sobre o hospital 

considerado como máquina de curar e que, se produz efeitos patológicos, deve 

ser corrigido.” (Foucault;1981:101). 
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A disciplina, entendida como “técnica específica de um poder que toma 

os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício” (Foucault;1981:151), possibilita a junção da ordem médica com a 

ordem hospitalar, configurada pela imposição de mecanismos disciplinares à 

gerência das atividades hospitalares. “O sucesso do poder disciplinar se deve 

sem dúvida ao uso de instrumentos simples: olhar hierárquico, a sanção 

normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o 

exame.” (idem, ibidem). 

Nesse contexto, o médico altera sua posição de exterioridade em 

relação ao hospital, em direção ao topo de hierarquia interna, relegando o 

pessoal religioso a um papel subordinado. O hospital, agora, regido 

inteiramente pelos médicos e pela medicina, será alçado ao centro da prática 

médica: tornar-se-á o lugar, por excelência, do tratamento dos doentes (ou o 

local destinado ao restabelecimento da saúde) e locus privilegiado para a 

formação profissional.  

A transformação da ‘disciplina’ em disciplina médica hospitalar, 

constituiu-se fator indicativo das características principais que conformam o 

hospital, na atualidade: “os estabelecimentos hospitalares de nossos dias 

continuaram sendo lugares diferenciados, especialmente ordenados pela 

sabedoria médica para cumprirem seus desígnios clínicos.” (Antunes; 

1991:157).  

Deslandes (2002), reconhecendo a importância da contribuição de 

Foucault para a análise da produção de controle social, por meio da 
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organização do espaço e do tempo, chama atenção para o fato de que uma 

das críticas dirigidas à teoria foucaultiana consiste na idéia de confinamento 

que aquela análise suscita. Nesse sentido, as chamadas organizações 

disciplinares (prisão, escola e hospital) são tratadas como instituições totais e, 

portanto, sem brechas e interferências exteriores. Essa autora refere que, na 

instituição hospitalar, assim como em outras instituições, há sempre uma 

margem de negociação e barganha da ordem estabelecida, a qual possui o que 

designa como uma certa porosidade, potencialmente aberta a alianças e 

arranjos entre os pares e entre integrantes de diferentes categorias 

profissionais. Alianças e arranjos cumprem diversas finalidades, incluindo 

aquelas relacionadas à realização e ao desenvolvimento do trabalho 

institucional ou, ainda, outras, em que a execução do trabalho atende a 

interesses individuais. Do mesmo modo, ainda que haja uma ordem de 

dominação e subordinação, esta abriga uma tensão conflitiva entre seus pares 

(Deslandes;2002:50). 

1.2 O hospital terapêutico: ordem médica e ordem negociada. 

Embora o hospital, uma instituição importante, em qualquer sistema 

organizacional de saúde, apareça como um símbolo emblemático do poder da 

profissão médica e da institucionalização de conhecimentos especializados, 

esse poder não é inconteste. Para Strauss et al. (1963), o hospital pode ser 

visualizado como um lugar onde numerosos acordos são, continuamente, 

terminados ou esquecidos, mas, também, continuamente firmados, renovados, 
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revisados, revogados. Portanto, em determinado momento, os acordos 

vigentes sempre diferem de acordos anteriores e de acordos futuros. 

Segundo a perspectiva da ordem negociada, as ações executadas, no 

contexto das instituições, sofrem a intervenção dos agentes profissionais; ou 

seja, as regras e as normas institucionais estão, constantemente, sujeitas a 

modificações, que ocorrem a partir da reflexão e do diálogo estabelecido entre 

os agentes profissionais envolvidos no trabalho. Esse processo de reflexão 

sustenta a alteração das regras e normas, ao tempo em que contribui para sua 

manutenção e reprodução. Para os teóricos da ordem negociada, a existência 

das organizações depende de um processo de reconstituição das regras e 

normas, que se reproduz na ação dos agentes e por meio dela. 

Strauss et al. (1963) foram os primeiros a introduzir a expressão ‘ordem 

negociada’, ao investigarem dois hospitais psiquiátricos norte-americanos, 

entre os anos de 1958 e 1962. Esses autores argumentaram que os estudiosos 

de organizações formais tendiam a enfatizar, demasiadamente, as estruturas 

estáveis e regras que são estabelecidas pelas mudanças internas. Nesse 

sentido, sugeriu que a melhor abordagem seria conceituar a ordem social como 

processos que são reconstituídos, continuamente. 

Uma questão relevante, no desenvolvimento da teoria da ordem 

negociada, é a relação entre ordem social estável e processos de negociação. 

A crítica à teoria da ordem negociada faz referência à suposição de que essa 

abordagem assume que tudo seria, indefinidamente, negociável e, nesse 

sentido, seria, então, incapaz de lidar com fatores que limitam a negociação em 
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diferentes contextos. Nos primeiros trabalhos de Strauss et al. (1964), é 

possível encontrar algumas referências que dão suporte a essa crítica, como, 

por exemplo, o entendimento de que 

“(...) o campo de regras poderia ser então utilmente imaginado 

como uma bem pequena ilha de estabilidade estruturada, em 

torno da qual um vasto oceano de negociação indo de encontro 

a ela. Mas nós poderíamos, indo além desta metáfora, dizer o 

que já está implícito em nossa discussão: que só há um vasto 

oceano.” (Strauss et al; 1964:313). 

Entretanto, uma observação mais cuidadosa dos primeiros textos de 

Strauss sugere que ele não descarta a noção de limite/restrição, como suas 

primeiras críticas fazem crer. Nesse sentido, Strauss et al. (op. cit.) se referem 

à hierarquia organizacional como algo que modela estruturas de negociação e 

restringe os efeitos das políticas de organização formal e regras. 

Posteriormente, Strauss (1978) retoma a posição implícita em seus primeiros 

textos. Ele introduz os conceitos de contexto de negociação e contexto 

estrutural, tentando sensibilizar os pesquisadores para a relação entre 

processos de negociação e restrição extra-situacional, afirmando: 

“Nem tudo é igualmente negociável ou – a qualquer tempo 

ou hora – totalmente negociável. Uma das mais importantes 

tarefas dos pesquisadores, que são, eles mesmos parte das 

negociações, é descobrir apenas o que é negociável a 

qualquer tempo dado.” (p. 252). 

O fundamento central da perspectiva da ordem negociada é a idéia de 

que todas as ordens sociais são, em alguns aspectos, ordens negociadas. 
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Nesse sentido, sua utilização implica a consideração das interações e 

estratégias dos negociadores, as características mais relevantes dos espaços 

onde ocorrem as negociações e as circunstâncias que transcendem os 

contextos das negociações; ou seja, é preciso identificar e analisar quem são 

os negociadores, o lugar onde acontece a negociação e quais influências 

estruturais podem afetar as negociações. 

Os traços relevantes dos contextos de negociação são referidos, por 

Strauss (1978), como propriedades estruturais,  que funcionam como 

condições para o decurso das negociações e de cuja permuta resulta a 

variedade dos contextos de negociação. São números de negociadores, a 

sua experiência em negociação e quem representam; o tipo de 

negociação: única, repetida, seqüencial, em série, múltipla ou ligada; o 

relativo equilíbrio das forças exibido pelas partes envolvidas na negociação; 

a natureza dos respectivos interesses na negociação; a sua visibilidade, 

em termos de as suas características serem manifestas ou latentes; o número 

e a complexidade dos problemas negociados; a clareza da legitimidade 

dos limites dos problemas negociados; as opções tomadas para evitar ou 

interromper a negociação (coerção, persuasão, manipulação, recurso à 

autoridade, manipulação das contingências). Na sua articulação, os contextos 
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de negociação são mediadores dos contextos estruturais e dos 

processos negociativos, sendo possível que, potencialmente, algumas das 

conseqüências desses processos possam traduzir mudanças nos contextos 

estruturais e estes, por sua vez, possam condicionar mudanças nos contextos 

onde se produzem. 

Nesse sentido, Carapinheiro (1998) ressalta a possibilidade de se diluir a 

fronteira entre análises micro e macro estruturais, no processo de 

compreensão de diferentes áreas da vida social, o que seria viabilizado pelo 

estabelecimento de ligações entre as negociações, os lugares onde elas se 

dão e seus efeitos estruturadores para a constituição das ordens sociais. 

Processos de negociação, desenvolvidos em nível micro estrutural, configuram 

novas ordens macro institucionais; daí, seu caráter estruturante e a diluição 

das fronteiras a que se refere a autora. 

Segundo essa perspectiva, a dinâmica da sociedade comporta, portanto, 

um permanente processo de organização e reorganização, produzidos pelos 

indivíduos. A vida nas organizações sociais é entendida como resultado de 

processos de negociação, destacando-se, como relevante, a relação entre as 

regras estabelecidas e as negociações em torno das mesmas. Para 

Carapinheiro (1998), o entendimento das negociações da ordem social 

estabelecida permitirá que sejam desvelados os padrões de negociação. 

Hoas (1999) acredita que a compreensão de diferentes tipos de ordem 

social implica, necessariamente, a consideração dos processos de negociação, 



 34
 
 
sob pena se efetuar uma interpretação equivocada. Esse autor é enfático, ao 

afirmar que “praticamente todos os tipos de ordem social serão mal 

interpretados se o papel dos processos de negociação não for considerado.” 

(p.161). 

Hoas (op. cit.) afirma que, inicialmente, no hospital, as estruturas da 

divisão do trabalho eram indefinidas, com objetivos não específicos e regras 

equivocadas. Desse modo, somente a existência de um processo de acordos 

tácitos, arranjos oficiosos e decisões entre os vários grupos de profissionais, 

entre setores dos grupos profissionais e os indivíduos sujeitos às estratégias da 

organização, em seu conjunto, e a forma da divisão do trabalho, tornam 

possível o funcionamento de semelhante organização. “Daí advém o princípio 

geral proposto por essa sociologia das organizações: elas devem ser 

concebidas como sistemas de negociação contínua.” (Hoas; 1999:162; grifos 

do autor). 

Segundo a teoria da ordem negociada, as organizações não são 

estruturadas por regras que admitem apenas uma forma homogênea de 

interpretação: “as ações nelas executadas não estão determinadas pela mera 

aplicação de prescrições ou orientações livres de toda intervenção do eu do 

agente.” (Hoas; 1999:162). 

Thompson (2000), em sua reflexão acerca dos contextos sociais 

estruturais, nos quais estão inseridas as formas simbólicas, ressalta que, num 

campo particular, ao buscar objetivos e interesses específicos, os indivíduos 

têm, como base, regras e convenções de vários tipos. Raramente, essas 
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regras e convenções se apresentam como preceitos explícitos e claramente 

formulados, como, por exemplo, as regras escritas que dirigem as ações dos 

indivíduos, num escritório ou numa fábrica; e, quando existem, são exceções. 

Se, particularmente, existem, com a mesma freqüência com que são 

respeitadas, podem ser ignoradas. De modo geral, as regras e convenções que 

dirigem muitas ações e convenções, na vida social, são implícitas, não 

formuladas, informais e imprecisas. Thompson (2000:195:196) as conceitua 

como “esquemas flexíveis que orientam os indivíduos no curso de sua vida 

diária, sem nunca terem sido promovidas ao nível de preceitos explícitos e bem 

formulados”. Os indivíduos, quando implementam ou mesmo tomam por base 

regras e convenções de vários tipos, também, ampliam e adaptam esses 

esquemas e regras. Cada aplicação envolve respostas a circunstâncias que 

são, em alguns aspectos, novas. Assim, a aplicação de regras e esquemas não 

pode ser entendida como uma operação mecânica, como se as ações 

estivessem rigidamente determinadas por elas. Ao contrário, a aplicação de 

regras e esquemas é um processo criativo, que, freqüentemente, envolve um 

certo grau de seletividade e julgamento, resultando que as regras e os 

esquemas possam ser modificados e transformados, durante o processo de 

sua aplicação. 

Strauss et al. (1963), retratam o hospital como um local onde o pessoal 

que trabalha é composto, em sua maioria, por profissionais qualificados. Para 

os autores, o hospital é uma organização onde acontecem processos 

negociativos bastante complexos, direcionados tanto para alcançar objetivos 

pessoais quanto profissionais – em uma divisão estabelecida de trabalho – em 
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direção aos objetivos institucionais, explicitados nem sempre de modo muito 

claro. As diferenças de treinamento profissional, as ideologias, a carreira 

profissional e a posição hierárquica afetam as negociações. Outros fatores que 

afetam as negociações são oriundos da influência daqueles que, embora 

trabalhem no hospital, não são considerados profissionais, como, por exemplo, 

pessoal de limpeza, segurança e outros. Além disto, há que se considerar a 

influência de familiares e colaterais de pacientes internados. 

Corroborando essa posição, Carapinheiro (1998) refere que o hospital 

reúne diversas categorias profissionais, cada uma delas com suas 

características específicas de formação e socialização profissional. A situação 

de cada grupo profissional é relevante, na indicação de diferentes posições 

hierárquicas e na ocupação de diferentes espaços na divisão do trabalho. A 

autora observa que, em cada profissão, sobressai a diversidade de reinos e 

competências e a diversidade de posições relativas a questões referentes à 

etiologia e ao tratamento das doenças, o que, logo, se constitui como uma 

condição fundamental para o desencadeamento de múltiplos processos de 

negociação. 

Para Strauss et al. (1963), cada grupo profissional possui um conjunto 

diferente de razões para trabalhar num hospital. Em paralelo, cada profissional 

desenvolve seu trabalho com objetivos específicos e, temporariamente, 

limitados, os quais deseja alcançar. Toda essa diversidade de propósitos afeta 

a divisão do trabalho da instituição, incluindo não só as tarefas que se esperam 

que cada pessoa execute, mas, também, como ela se mobiliza para executá-la. 
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Considerando que muito pouco dessa diversidade de propósitos é prevista 

pelos que elaboram as regras, a cooperação dos colegas é necessária à 

consecução dos objetivos pessoais. 

Analisando, especificamente, como os auxiliares afetam os processos de 

negociação, Strauss et al. (op. cit.) afirmam que, assim como os outros 

profissionais, os auxiliares desejam controlar as condições de seu trabalho, 

tanto quanto possível. Nesse sentido, têm que negociar; apresentar suas 

prerrogativas e contra-exigências e se engajar em negociações. Entre as 

compensações, estão as escolhas do lugar onde se vai trabalhar e dos tipos de 

pacientes com os quais se pretende lidar. Os auxiliares utilizam várias 

maneiras de controlar os superiores, tais como retenção de informações, 

cooperação no planejamento ou na presença às reuniões. 

Para Strauss et al. (1963) é importante considerar, no estudo da 

instituição, o espaço que o usuário tem, para participar dos processos de 

negociação. Os pacientes que fazem parte da estrutura organizacional, 

também, são engajados em processos negociativos. Se o papel dos usuários, 

nas negociações, não for considerado pelos investigadores, um aspecto 

importante da organização hospitalar ficará fora do alcance da investigação, 

certamente comprometendo seus resultados. 

Strauss et al. (1963) e Thompson (2000) têm o mesmo ponto de vista: as 

regras estão longe de serem todo-abrangentes, claramente apresentadas ou 

claramente restritivas. Esse fato leva à negociação contínua e necessária. 

Toda categoria profissional é capaz de romper com as regras, quando é 
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conveniente. Para Strauss et al. (op. cit.), essa interpretação pessoal das 

regras parece corresponder a um desejo honesto de conseguir que as coisas 

sejam feitas, adequadamente, como se acredita que devam ser feitas. As 

partes devem barganhar para que essas ações ocorram e o pessoal 

administrativo é afetado, também, por uma crença de que o cuidado com os 

pacientes demanda um mínimo de regras rápidas e duras e um máximo de 

inovação e improvisação (p.152). 

Assim, as negociações da equipe de saúde com os pacientes e suas 

famílias se constituem como uma realidade, na instituição hospitalar. “Regras 

em demasia ou extremamente rígidas restringiriam o campo de negociação dos 

médicos.” (Strauss et al.;1963:153). O campo de ação coberto, diretamente, 

por regras claramente enunciadas é, realmente, muito pequeno. As regras que 

são, geralmente, seguidas pela equipe de saúde podem ser consideradas 

como entendimentos de longa duração, compartilhados pelos profissionais. 

Quase todas se parecem menos com comandos e mais com entendimentos 

gerais. Nem mesmo as punições são explicitadas e, no máximo, podem ser 

estendidas, negociadas, discutidas, tanto quanto ignoradas ou aplicadas, em 

momentos convenientes. 

Carapinheiro (1998) reitera essa posição. Para a autora, as regras que 

orientam a ação dos vários grupos profissionais, na instituição hospitalar, não 

são claramente estabelecidas e nem abarcam todas as atividades 

desenvolvidas, no hospital. Constitui, sempre, um “problema” (p.63) identificar 

as regras que existem, a quem se aplicam e a quais sanções dão lugar, se não 
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forem cumpridas. Constantemente, são criadas regras informais para regular 

ações e situações, no preenchimento de lacunas que não encontram lugar na 

regulação formal. Cotidianamente, no hospital, regras formais e informais se 

entrecruzam, sendo ambas passíveis de cair em desuso, de serem reiteradas 

ou substituídas, em sintonia com as exigências que, a cada momento, 

decorrem das interações e negociações que se estabelecem entre os 

profissionais. 

As negociações resultam, portanto, no estabelecimento de acordos e 

“cada acordo apresenta caráter condicional e transitório. Os próprios agentes 

têm teorias, extraídas de suas experiências diárias, sobre a natureza, o alcance 

e o provável sucesso dos processos de negociação.” (Hoas; 1999:162). 

Na instituição hospitalar, o objetivo básico, que se constitui em ponto de 

acordo entre as equipes profissionais, é o reconhecimento de que a finalidade 

da instituição é recuperar os doentes e devolvê-los ao mundo exterior, em 

condições adequadas de saúde física e mental. Para Strauss et al. (1963), 

essa meta constitui o cimento simbólico que mantém a organização unida; 

ou seja, o símbolo para o qual todo o pessoal pode, freqüentemente, apontar, 

com a garantia de que, pelo menos, quanto a essa questão, todos podem 

concordar. Entretanto, embora esse símbolo mascare uma quantidade 

considerável de desacordos e de diferentes objetivos, ele representa uma 

ordem generalizada sob a qual o hospital pode ser dirigido – a bandeira pública 

sob a qual todos podem trabalhar em conformidade. “Vamos chamá-la de 

bases constitucionais da instituição ou pacto comum básico. Estas bases, este 
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pacto, nunca são abertamente desafiados; nem a qualquer outro objetivo é 

dada precedência verbal explícita.” (Strauss et al.; 1963:154). 

Esse objetivo institucional, reconhecido pelo conjunto de profissionais da 

saúde, pode tornar-se, também, no cotidiano da execução do trabalho, motivo 

de desacordo, uma vez que o relacionamento se dá em torno de muitos grupos 

profissionais, com identidades profissionais diversas, e em cada grupo de 

diferentes profissionais. A conseqüência mais perceptível dessa contradição 

acerca do ponto de acordo é o confronto entre diferentes práticas e idéias, 

particularmente, no que se refere à melhor maneira de se produzir e distribuir 

cuidados médicos à clientela do hospital. Por essa razão, no cotidiano 

hospitalar, o objetivo geral oficial, facilmente, se retraduz em objetivos 

específicos e diferenciais, potencialmente, geradores de tensões e conflitos e, 

portanto, prontos a se constituir como objetos de processos de negociação, 

ainda que, como já referido, o objetivo institucional jamais seja claramente 

contestado. 

Carapinheiro (1998) observou que existem situações marcantes que 

demonstram pontos de discordância, notadamente, entre enfermeiros e 

médicos. Situações relativas aos cuidados com os doentes, freqüentemente, 

suscitam “desacordos e discrepâncias” (p.186) de pontos de vista entre essas 

duas categorias profissionais. Pela sua freqüência, adquirem uma certa 

padronização3 e exigem sempre uma solução negociada. 

 
3  Carapinheiro (1998:184) destaca algumas situações que, no cotidiano dos serviços de saúde, 
constituem alvo de processos de negociação, como, por exemplo: a colocação de doente 
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As relações vivenciadas, cotidianamente, no interior do hospital – assim 

como em outras instituições – podem ser vistas, sob diferentes ângulos, ora 

valorizando o conflito entre os diferentes atores, ora tomando-se a proposta 

institucional como uma mediação integradora e harmonizadora de conflitos. A 

própria instituição, ao constituir determinada clientela, cria condições de 

agrupamento e de manifestação de forças, favoráveis e opostas a seus 

projetos e mecanismos de imposição. Resulta, aí, que a mediação se torna 

possível porque as forças sociais se enfrentam, no cotidiano, de forma muito 

complexa.  

Nos serviços de pediatria, acompanhantes de crianças internadas e 

profissionais interagem, cotidianamente. Cada um dos atores envolvidos no 

processo de cuidado tem em mente opiniões acerca do que considera melhor 

para melhor recuperação da saúde. Sujeitos a normas e regras institucionais e 

profissionais, algumas claramente explicitadas, outras não, os acompanhantes 

não se comportam como sujeitos passivos a todas determinações, quer sejam 

sugeridas ou, às vezes, impostas. Essa convivência pode resultar em conflitos. 

O conflito, num contexto hierarquizado como o hospital, pode, relativamente, 

definir quem pode ou quem não pode discordar ou expor uma opinião diferente 

e tentar fazer com que essa opinião seja considerada. Assim, cabe perguntar: 

os acompanhantes entram em conflito? Qual a natureza desses conflitos? 

 
recém-chegado ao serviço numa cama hospitalar; diferentes avaliações que médicos e 
enfermeiros e auxiliares fazem sobre as melhorias no estado do doente; situações relacionadas 
ao que os médicos consideram que os enfermeiros não podem fazer; relativas às informações 
sobre os doentes; perturbações nas fronteiras que demarcam os territórios de funções de 
enfermeiras e auxiliares e, ainda, informações pessoais dos doentes que os auxiliares detêm. 
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Quais são as categorias profissionais mais sujeitas aos enfrentamentos e como 

são encaminhadas as negociações? 

Ao se confrontarem, cotidianamente, ‘leigos’ e profissionais de saúde, 

em torno de um objetivo comum – a recuperação dos pacientes – as diferentes 

opiniões para alcançar tais objetivos podem resultar em confrontos, não 

apenas no que se refere às posições dos profissionais, mas, também, em 

relação às normas e regras institucionais estabelecidas para os leigos.  

Segundo Perrow (apud Carapinheiro; 1998:59), os profissionais que 

desempenham as tarefas mais difíceis e críticas são aqueles que detêm o 

controle sobre o funcionamento da instituição. Por tarefas difíceis, o autor 

designa, principalmente, aquelas que não podem ser estabelecidas como 

rotinas nem atribuídas a pessoas com baixo nível de qualificação; e, por tarefas 

críticas, aquelas sem as quais a organização não consegue funcionar. Estas 

constituem o problema mais importante que a organização hospitalar enfrenta. 

Tarefas críticas e difíceis podem determinar o poder de um grupo de 

profissionais sobre os outros e, ainda, influir na definição de políticas 

institucionais, na tomada de decisões e no estabelecimento dos objetivos 

operacionais. Em nossa realidade, os médicos, representantes do grupo que 

detém o maior poder, na instituição hospitalar, geralmente, assumem, além de 

suas atribuições profissionais, a responsabilidade pela administração dos 

hospitais públicos. 

O hospital se apresenta como um espaço de confronto da diversidade de 

opiniões e interesses: diversidade cultural dos usuários, diante de um modelo 
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reconhecido e consagrado que configura uma forma específica de se vivenciar 

a doença. Essa forma, com bem ressalta Carapinheiro (1998), se materializa 

nas ideologias e nas práticas dos diversos grupos profissionais. Para essa 

autora, nesse modelo, a medicina se apresenta duplamente determinada: como 

uma ideologia social, dada a posição de influência que detém, na imposição da 

versão oficial das idéias sobre saúde e doença, cientificamente reconhecida, e 

como instituição de controle social, considerando as formas que o poder 

médico assume, na definição da condição do doente, no hospital. Nesse 

espaço, é preciso investigar os limites e as possibilidades de negociação dos 

profissionais não médicos e dos acompanhantes. 

1.3 A presença do acompanhante no hospital público. 

A arquitetura do hospital, notadamente do hospital público, sugere que 

seu projeto original não considerava a possibilidade de se alojar ali, além dos 

especialistas, outros que não os chamados ‘pacientes’. A instituição e a 

formação médica, tendo, como pressuposto, sua capacidade de curar as 

doenças e atender a todas as necessidades do paciente, não considerava 

a presença de acompanhantes como elemento relevante ao restabelecimento 

do paciente. Nesse contexto, a relação médico-paciente foi caracterizada por 

uma relação de verticalidade, na qual a figura do médico assumia uma postura 

de autoridade e poder de decisão sobre o paciente, sendo este uma figura 

passiva, no seu processo de cura. 
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Galiberti (apud Faleiros;1987) sugere que, no encontro do médico com o 

doente, a atenção do primeiro se volta para a doença, na medida em que a 

patologia assume lugar privilegiado em relação à biografia do doente, fazendo 

desaparecer, atrás dos sintomas, questões relacionadas à subjetividade do 

paciente. Os sintomas se referem a um determinado quadro clínico que não 

comporta considerações acerca do ambiente, de um modo de viver específico 

ou mesmo de uma série de hábitos, estabelecidos ao longo da vida. Para esse 

autor, o médico “classifica a entidade mórbida como o botânico classifica as 

plantas.” (p. 44). 

Entretanto, é preciso lembrar que, já no século XIX, a literatura que trata 

das questões sociais em saúde apresenta inúmeros textos relacionando a 

relevância dos fatores sociais, econômicos e políticos ligados à saúde. 

Na atualidade, vale ressaltar que esse modelo de racionalidade médica 

é, também, alvo de reflexões e novas posturas. Observa-se um fomento, cada 

vez mais intenso, de pesquisas ligadas à saúde/doença/cuidado, com 

abordagens que transcendem o modelo biomédico tradicional, com destaque 

no âmbito do que se convencionou designar Antropologia da Saúde ou 

Antropologia Médica4.  

Carapinheiro (1998) sustenta que a competência técnica inerente à 

formação médica resulta na monopolização dos saberes relativos ao 

 
4  Consultar, por exemplo, Nunes ED. Sobre a sociologia da Saúde. São Paulo: Hucitec; 1999; 
e Alves e Minayo (org.). Saúde e Doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 
1994. 
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tratamento dos doentes, ao estudo das doenças e à inovação dos processos 

diagnósticos e terapêuticos. 

No Brasil, no que se refere à monopolização dos saberes médicos, essa 

situação é motivo de debate entre os profissionais envolvidos nos cuidados à 

saúde. Tramita, no Senado brasileiro, desde o ano de 2002, o Projeto de Lei 

número 25, que visa estabelecer / fortalecer as bases jurídicas da consolidação 

desse saber. Esse projeto, já aprovado, com algumas alterações, na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, preconiza a subordinação de todos os 

profissionais de saúde ao médico. Observe-se que o parágrafo único, do artigo 

1º, preconiza: “são atos privativos de médico a formulação do diagnóstico 

médico e a prescrição terapêutica das doenças”. Caso seja mantida essa 

redação, todas as indicações terapêuticas para o enfrentamento das doenças, 

por suposto, passariam a se constituir um campo exclusivo dos profissionais 

médicos. Dessa forma, o projeto de lei defende e reforça, juridicamente, uma 

estreita concepção de saúde, circunscrita a marcos biológicos, abusivos em 

relação às competências técnicas de várias profissões, assegurando reserva 

de mercado para os médicos, ao tempo em que rompe com a 

interdisciplinaridade e a integralidade da atenção à saúde, princípios 

constitucionais fundamentais para a qualidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS)5. 

 
5 Podem-se encontrar registros de manifestações contra esse projeto, nos Conselhos 
Regionais de Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, todos situados 
no estado do Rio de Janeiro. 
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Na prática, esse monopólio se traduz numa relação assimétrica com os 

outros profissionais que participam das atividades relativas aos processos de 

tratamento e com os pacientes, caracterizando posições de autoridade, 

prestígio e influências sociais, e, ainda, na relação com os profissionais que 

atuam no setor de administração hospitalar (Carapinheiro;1998). 

Para Campos (2003:62), “em certa medida, a medicina nunca perdeu a 

capacidade de exercer controle social sobre a maioria das pessoas.”. Porém, a 

partir da década de 80, o movimento da Reforma Sanitária ganha força, no 

Brasil, e o paciente ganha o estatuto de cidadão. Essa situação resulta na 

constituição de um aparato jurídico que reconhece a pessoa doente como um 

cidadão de direitos, deixando de ser, simplesmente, um objeto da ação dos 

profissionais de saúde, passando a ser incluído no processo de decisões 

acerca das terapêuticas e das condutas médicas. Em função desse quadro, a 

relação médico-paciente sofre uma inflexão: passa a considerar o sujeito da 

doença em detrimento da doença do sujeito. 

Esse contexto, também, repercute nas condutas terapêuticas adotadas 

em relação às crianças hospitalizadas, na medida em que se incorpora a 

presença das mães acompanhantes, como elemento constitutivo do processo 

de restabelecimento das crianças, notadamente, nos casos em que requeriam 

a internação. 

Essa absorção da mãe à terapêutica vai produzir efeitos, na 

monopolização desse poder médico, uma vez que a academia parece, ainda, 
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manter a formação médica em seus moldes mais tradicionais, fundamentada 

no modelo biomédico, o que é sustentado por Campos (2003). 

A partir desse quadro de referências, o pressuposto desta investigação é 

que a presença do acompanhante de crianças hospitalizadas na rede pública é 

aceita pelos profissionais de saúde de forma paradoxal; ou seja, o 

acompanhante é valorizado quando, de alguma forma, assume tarefas na 

divisão do trabalho necessária ao cuidado da criança hospitalizada, na posição 

de um sujeito que colabora. Entretanto, se ele assumir atitudes que possam ser 

entendidas como fiscalização e controle indevidos de leigos sobre as ações 

executadas pelos profissionais, sua permanência, na instituição, pode, 

também, ser criticada. A presença do acompanhante pode, além disso, ser 

valorizada, quando os profissionais vêem a oportunidade de encaminhar uma 

ação informativa e educativa direcionada às mães, tornando-as mais “aptas” a 

cuidar de suas crianças. 

Durante o processo de interação, no interior desse campo, o conjunto do 

pessoal envolvido – profissionais e acompanhantes - pode empregar vários 

recursos e estratégias, em defesa de seus interesses e posições; ou seja, as 

relações vivenciadas, no hospital, não podem ser caracterizadas como 

relações de domínio absoluto dos profissionais de saúde sobre os 

acompanhantes e, particularmente, nem como um campo de exercício de 

poder absoluto do médico. Sendo esse um quadro de relações 

hierarquizadas e, ao mesmo tempo, negociadas, a presença dos 
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acompanhantes pode gerar conflitos de diversas características, em função das 

diferenças resultantes da formação social do conjunto dos atores e das 

diferentes concepções dos procedimentos que devem ser adotados. Desse 

modo, seria plausível a suposição de que, no decurso do trabalho, na 

instituição, os profissionais de saúde mais qualificados negociassem entre si, 

com os auxiliares e técnicos de nível médio e, também, com os 

acompanhantes. 

Nessa perspectiva, levando em consideração que as relações 

estabelecidas entre os profissionais de saúde e os acompanhantes são 

relações hierarquizadas e negociadas, algumas questões emergem como 

orientadoras da pesquisa: 

1. Como se configuram as regras que regulamentam a presença 

dos acompanhantes, no Serviço?  

2. Quais são as representações dos profissionais de saúde relativas 

à presença dos acompanhantes de crianças hospitalizadas?  

3. Quais são as representações dos acompanhantes de crianças 

hospitalizadas, no que se refere à sua presença, na instituição?  

4. Como se configuram os processos de negociação entre 

profissionais de saúde e acompanhantes e entre os profissionais? O 

que pode negociado e o que não pode negociado? O que pode ser 

negociado, em algumas ocasiões, e, em outras, não pode ser 

negociado? 

5. As negociações podem assumir diferentes características, 

dependendo do setor onde a criança esteja internada? 
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Capítulo 2.  METODOLOGIA 

No presente estudo, busquei conhecer as regras a que deveriam estar 

submetidos os acompanhantes de crianças hospitalizadas, visando apreender 

como se configuravam os processos de negociação entre acompanhantes e 

profissionais de saúde. Procurei destacar as regras passíveis de serem 

negociadas; as regras que não eram negociadas, sob nenhuma hipótese, e 

aquelas que, dependendo da conjuntura e dos sujeitos envolvidos, poderiam ou 

não ser negociadas, guardando, portanto, uma evidente flexibilidade. 

Investiguei as representações dos profissionais de saúde e dos 

acompanhantes, relacionadas à presença cotidiana desses últimos, no serviço. 

Busquei compreender, também, como se configurava a organização do 

trabalho, bem como as lógicas institucionais que sustentavam as práticas 

profissionais. O cenário desta pesquisa foi o Serviço de Pediatria, de um 

hospital geral de grande porte, pertencente à rede pública de saúde, do 

município do Rio de Janeiro. 

Para a realização desta pesquisa, utilizei a abordagem qualitativa, 

ancorada no método etnográfico. Adotei a observação participante, para a 

realização do trabalho de campo, tendo este se estendido, por um período de 

nove meses. Realizei entrevistas semi-estruturadas com profissionais e com 

acompanhantes das crianças hospitalizadas. A noção de representação social, 

como categoria de análise, foi utilizada para compreender os diferentes 
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significados que os profissionais de saúde e os acompanhantes atribuem à 

presença do acompanhante, no Serviço. 

Considerei a abordagem qualitativa a mais adequada, uma vez que o 

objeto de investigação requeria considerar as relações estabelecidas entre os 

profissionais de saúde e os acompanhantes de crianças hospitalizadas e 

desenvolvidas em um serviço público de pediatria. Ao discorrer sobre a 

contribuição das abordagens qualitativas para a análise de questões e relações 

ligadas aos serviços de saúde, Deslandes e Gomes (2004) fazem referência ao 

fato de que “os serviços podem servir de cenário de pesquisa (...) podem ser 

considerados como um espaço onde (...) representações sociais se produzem 

e se reproduzem.” (p.99-101). Esses autores, também, destacam que o objeto 

mesmo de pesquisa pode ser o serviço, compreendido como instituição a ser 

investigada. Desse modo, “a organização interna dos grupos e as lógicas que 

sustentam suas práticas” (p.102) constituiriam o eixo da pesquisa. 

Deslandes e Gomes (op. cit.), quando se referem às características das 

pesquisas qualitativas, na atualidade, afirmam que as discussões sobre elas 

remetem “a uma ampla diversidade de vertentes e filiações oriundas da 

sociologia, antropologia, psicologia, história, dentre outras disciplinas afins.” (p. 

103). Essa assertiva, no que diz respeito ao campo de investigação de 

processos saúde-doença-cuidado, certamente, amplia, consideravelmente, a 

relação de trabalhos acima citados. O desenvolvimento dessas investigações 

vem despertando o interesse de diferentes grupos de profissionais da saúde, o 
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que vem sendo acompanhado do reconhecimento de importantes instituições 

de ensino e pesquisa em nosso país6. 

Deslandes e Assis (2002) sustentam que o núcleo básico de um estudo 

qualitativo “(...) é a pretensão de trabalhar com o significado atribuído pelos 

sujeitos aos fatos, relações, práticas e fenômenos sociais: interpretar tanto as 

interpretações e práticas quanto as interpretações das práticas.” (p.197). Foi 

observada a relevância que as autoras conferem à interpretação do material 

coletado, não sendo suficiente que se proceda apenas à descrição dos fatos. A 

descrição sistematizada das informações e dados coletados, durante a 

realização de entrevistas e oriundos da observação participante7, constitui, tão 

somente, um momento inicial necessário, mas, provisório, uma condição prévia 

que vai possibilitar a produção de um conhecimento novo. Este conhecimento – 

feito por sucessivas aproximações da realidade – exige que o pesquisador 

assuma, então, uma postura interpretativa. Esse exercício  

“necessita fundamentalmente do labor criativo do pesquisador 

para conectar situações concretas, falas e práticas a uma certa 

perspectiva explicativa, que situe estas manifestações 

singulares a uma determinada estrutura, práxis ou lógica 

social.” (Deslandes e Gomes; 2004:110). 

 
6 Alves e Minayo (1994) registram o crescimento de estudos desenvolvidos, no Brasil, 
direcionados a crenças, valores e práticas terapêuticas, apontando para a existência de núcleos 
de pesquisadores e núcleos emergentes de investigação que buscam contribuir para o 
desenvolvimento de aspectos teóricos e metodológicos, numa perspectiva antropológica. 
7 O senso questionador do investigador direciona o desenvolvimento do processo etnográfico. É 
isso que orienta a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos. Essas técnicas não podem 
ter um caráter rígido pré-estabelecido, pois o trabalho de campo é desenvolvido no contexto da 
pesquisa. Para o investigador dar conta da realidade estudada, torna-se necessário o uso da 
criatividade para (re) formulação das técnicas de investigação. Nessa perspectiva, as questões 
propostas são determinantes, na condução do processo de investigação. 
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Preocupei-me, aqui, em construir um sistema coerente de relações, 

viabilizando a articulação do material empírico com as referências conceituais 

orientadoras da investigação. 

Os procedimentos e objetivos do método etnográfico, utilizados neste 

estudo, me permitiram a investigação dos costumes, das normas, das 

hierarquias institucionais, das interações entre os diferentes sujeitos, 

produzindo, além de uma descrição da realidade vivenciada, uma 

interpretação dessa dinâmica relacional. Tal foi o contexto em que investiguei 

as representações sociais e práticas desenvolvidas, pelos profissionais e pelos 

acompanhantes. Nesse sentido, o desenho da pesquisa caracterizou-se “como 

uma abordagem sócio-antropológica, pois não trabalhamos somente os fatos 

etnográficos (interpretação da ótica dos agentes), mas, também, os fatos 

sociais (as práticas destes agentes).” (Deslandes; 2002:29). 

O método etnográfico designa estudos realizados pela observação 

direta, por um período determinado de tempo, das formas de vida cotidiana de 

um grupo específico de pessoas ou de uma instituição social representativa 

para a investigação. A abordagem etnográfica 

“(...) envolve o estudo de pequenas sociedades ou de grupos 

relativamente pequenos de pessoas para compreender como 

seus membros vêem o mundo e organizam seu cotidiano. O 

objetivo é descobrir – tanto quanto for possível ‘a perspectiva 

do agente social’. Ou seja, observar como é o mundo a partir 

da perspectiva de um membro daquela sociedade.” (Helman; 

1994:25). 
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Macedo (2000), ao chamar atenção para certas especificidades do 

método etnográfico, faz referências às características relevantes das chamadas 

etnopesquisas, dentre as quais se destacam: o fato de terem o contexto, como 

sua fonte direta de dados, e o pesquisador, como seu principal instrumento; a 

importância do estabelecimento de um contato direto do pesquisador com o 

ambiente e com a situação que está sendo investigada, e, ainda que os dados 

da realidade sejam, predominantemente, descritivos e os aspectos, 

supostamente, banais, em termos de status de dados, são eles 

significativamente valorizados (Macedo; 2000:143-150). 

O contato direto do pesquisador com o contexto a ser investigado se dá 

a partir da observação participante, exigência constitutiva da pesquisa 

etnográfica, e viabiliza, para ele, a observação direta e pessoal de seu objeto 

de estudo. Assim, as experiências diárias dos sujeitos são observadas e têm 

seu significado decifrado. A possibilidade de coletar dados, em situações nas 

quais as pessoas se encontram desenvolvendo atividades, em seu ambiente 

de trabalho, permite uma compreensão mais cuidadosa da realidade social, o 

que é propiciado pela sua imersão no campo da pesquisa. O pesquisador 

apresenta questões que precisam ser respondidas, portanto, essa imersão, no 

campo, tem uma finalidade clara: buscar respostas às suas indagações, por 

meio da observação participante e sistematizada. 

Cardoso (1986:103) chama atenção para o fato de que 

“(...) a prática da pesquisa (...) precisa valorizar a observação 

tanto quanto a participação. Se a última é condição necessária 

para um contato onde o afeto e a razão se completam, a 
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primeira fornece a medida das coisas. Observar é contar, 

descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos, construindo 

cadeias de significação. Este modo de observar supõe (...) um 

investimento do observador na análise de seu próprio modo de 

olhar. Para conseguir esta façanha, sem se perder entrando 

pela psicanálise amadorística, é preciso ancorar as relações 

pessoais em seus contextos e estudar as condições sociais de 

produção dos discursos do entrevistador e do entrevistado.” 

Minayo (1998) utiliza o conceito de observação participante de Schwartz 

& Schwartz (1955) que a definem 

“(...) como um processo pelo qual mantém-se a presença do 

observador numa situação social com a finalidade de realizar 

uma investigação científica. O observador está em relação 

face-a-face com os observados e, ao participar da vida deles 

no seu cenário natural, colhe dados. Assim, o observador é 

parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo 

modificando e sendo modificado por este contexto.” (Schwartz 

& Schwartz;1955:135). 

A entrevista semi-estruturada foi utilizada, no trabalho de campo, para a 

coleta das informações. Ao estudar as técnicas de pesquisa, Cruz Neto 

(1994:57) refere que a entrevista 

“É o procedimento mais usual no trabalho de campo. 

Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na 

fala dos atores sociais. Ela não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos autores, enquanto sujeitos-

objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade 

que está sendo focalizada. Suas formas de realização podem 

ser individuais ou coletivas.” 
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Esse autor lembra que a entrevista pode ser considerada uma conversa 

face a face, entre duas ou mais pessoas, com uma finalidade a ser atingida: 

“(...) num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por uma 

comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e 

do significado da fala. Já, num outro nível, serve como um meio 

de coleta de informações sobre um determinado tema 

científico.” (Cruz Neto;1994:57).  

A noção de representação social também foi adotada, como categoria 

de análise dos relatos produzidos nas entrevistas semi-estruturadas.  

Para Minayo (1995) as representações sociais – imagens construídas 

sobre o real – configuram importante material para a pesquisa, no interior das 

Ciências Sociais. Elas se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e 

se institucionalizam, o que significa que podem e devem ser analisadas, a partir 

da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. Revelam a 

visão de mundo de uma época, entendida como as concepções das classes 

dominantes, ainda que cada grupo social faça da visão geral uma 

representação singular, de acordo com sua inserção no modo de produção. A 

linguagem constitui sua mediação, tomada como forma de conhecimento e de 

interação social. 

Do ponto de vista antropológico, Laplantine (2001:242) propõe a 

seguinte definição de representação: 
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“(...) é o encontro de uma experiência individual e de modelos 

sociais num modo de apreensão particular do real (...) trata-se 

de um saber que os indivíduos de uma dada sociedade ou de 

um grupo social elaboram acerca de um segmento de sua 

existência ou de toda a sua existência. É uma interpretação 

que se organiza em relação estreita com o social e que se 

torna, para aqueles que a ela aderem, a própria realidade.” 

Entendendo que a noção de representação não pertence a nenhum 

campo disciplinar, em particular, pois muitas especialidades das ciências 

humanas a utilizam, conferindo-lhe diferentes definições, isto é, estabelecendo, 

numa totalidade empírica, núcleos de investigação, Laplantine (2001:241:242) 

acredita que 

“(...) seja qual for o aspecto que se decida privilegiar, situa-se 

sempre: 1) na articulação do individual com o social; 2) em três 

campos de investigação: o do conhecimento – uma 

representação é um saber que não duvida de si mesmo; o do 

valor – uma representação não é apenas um saber de alguém 

que a ele adere por considerá-lo inteiramente verdadeiro e 

bom: é uma avaliação; o da ação – uma representação não é 

redutível a seus aspectos cognitivos e avaliativos: 

simultaneamente expressiva e construtiva do social, consiste 

não somente num meio de conhecimento, mas em instrumento 

de ação.” 

Para Laplantine (2001), a interação indivíduo-sociedade constitui 

determinante significativo, no processo de construção das representações 

sociais.  

Herzlich (2001), ao estudar as representações de saúde e doença, 

chama atenção para a importância que tem a compreensão do modo como 
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representações e discursos dão sentidos às ações. Portanto, é necessário, de 

um lado, levar em consideração as necessidades cotidianas da vida das 

pessoas e, de outro, as características de suas relações sociais. Assim, as 

configurações da estrutura social, os sistemas de valor e as referências 

culturais, também têm uma função. 

Para efeitos de utilização da noção de representação, em nossa 

pesquisa, as representações sociais foram entendidas como um conceito 

dinâmico, capaz de sintetizar estruturas cristalizadas, ao tempo em que 

possibilita a reinvenção e opera na mediação entre estruturas objetivas e a 

reconstrução da ordem subjetiva.  

2.1  A entrada no campo 

Minha entrada em campo só aconteceu após aprovação da pesquisa, 

pelo Comitê de Ética, do Centro de Estudo da Instituição, constituída nos 

termos da Resolução nº 196/1996/MS, do Conselho Nacional de Saúde, 

devidamente registrado, no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. A 

recepção, pelos profissionais do Comitê de Ética, foi acolhedora, não 

ultrapassando dez dias as rotinas necessárias à apreciação e definição do 

parecer favorável. O Comitê recebeu e analisou o projeto e emitiu o respectivo 

parecer (Anexo I), sobre a documentação referente ao Protocolo de Pesquisa e 

seu respectivo termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos II e III, 

para os profissionais e para os acompanhantes, respectivamente). Vale 
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ressaltar que o projeto recebeu, além do parecer que autorizou a investigação, 

o apoio da chefia do Serviço Social que, atendendo solicitação do Comitê de 

Ética, emitiu um parecer, reconhecendo a importância do trabalho, pela escolha 

apropriada e necessária da temática. (Anexo IV). 

O trabalho foi iniciado, com a realização de uma primeira visita ao 

Serviço de Pediatria. Essa visita cumpriu as finalidades de me apresentar à 

chefia do Serviço, apresentar o projeto e fornecer esclarecimentos necessários 

quanto à pesquisa que, ali, seria sediada. Nessa ocasião, quando me 

apresentei ao chefe do Serviço, tinha em mente buscar sua aceitação, uma vez 

que esta seria de fundamental importância para o desenvolvimento da 

investigação. Esclareci que um dos aspetos que considerava importante, no 

trabalho, era o retorno que propiciaria ao serviço e sua possível contribuição 

para avaliação das ações desenvolvidas, para a consolidação de práticas 

eficientes e para o planejamento de outras atividades. Obtive do chefe do 

Serviço uma resposta amplamente favorável à execução do projeto. Nessa 

oportunidade, ele citou alguns problemas, relacionados à falta de recursos 

materiais, que o Serviço enfrentava, e como aqueles, por vezes, repercutiam 

na assistência prestada à criança. A presença do acompanhante foi valorizada 

como “extremamente importante e benéfica, não somente para a recuperação 

mais rápida da criança, como também para o desenvolvimento do trabalho dos 

profissionais de saúde.” (Médico e chefe do Serviço). 

A apresentação resultou em uma aceitação e uma valorização imediata 

da investigação, por parte da chefia. Entretanto, foi-me solicitada uma 
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autorização formal da direção do hospital, para a entrada no campo. Ali 

chegando, não encontrei qualquer dificuldade para ser recebida pelo diretor. 

Minha autorização para ‘entrada em campo’ foi imediatamente anotada, na 

folha do parecer do Comitê de Ética. Nessa ocasião, solicitaram-me que os 

resultados da investigação fossem apresentados ao Centro de Estudos, do 

hospital e, especialmente, socializados com os profissionais lotados no Serviço 

de Pediatria. 

No dia seguinte, procurei o chefe do Serviço e ele se ofereceu para me 

apresentar aos servidores e visitar todos os serviços que compõem a Pediatria 

do hospital, em sua companhia. Desse modo, fui conhecendo os profissionais 

que ali trabalhavam, um a um, e, a cada um deles, o próprio chefe esclarecia 

minha condição de pesquisadora. Pude perceber que todos, sem exceção, me 

receberam muito bem: auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos. 

Procurei me mostrar simpática e, ao informar o conteúdo de minha 

investigação, evitei a utilização de termos acadêmicos, tendo em mente que 

deveria me aproximar do pessoal, cuidando de ressaltar a importância do 

trabalho que desenvolviam e de valorizar o quanto a participação de todos 

influenciaria, positivamente, a realização do trabalho. 

Procurei me aproximar, mais especialmente, do pessoal de enfermagem, 

atentando para a observação feita por Deslandes (2002), quando investigou 

como a violência repercute na dinâmica organizacional dos serviços de saúde: 

“(...) o cuidado cotidiano com a ordem/desordem do setor era 

mais intensamente cobrada desses profissionais. Enquanto a 

presença do médico é mais pontual e se faz de acordo com as 
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necessidades e solicitações, a da enfermagem e, sobretudo, a 

dos auxiliares de enfermagem, é uma presença-vigília. Cada 

sala de atendimento ‘lhes pertence’.” (p.33). 

No Serviço de Pediatria, os médicos eram vistos, nas enfermarias, pela 

manhã, enquanto as enfermeiras e as auxiliares de enfermagem se 

encontravam sempre presentes, trabalhando durante períodos ininterruptos de 

24 horas. A qualquer hora que se chegasse ao hospital, o pessoal de 

enfermagem poderia ser encontrado, nas enfermarias, nos corredores ou nos 

balcões de enfermagem. 

No que se refere aos acompanhantes, a observação e o posterior 

convite para participarem da investigação seguiram um outro caminho. 

Organizei meu tempo, observando uma enfermaria de cada vez. Ao fazê-lo, 

contei com a colaboração do pessoal de enfermagem para minha apresentação 

aos acompanhantes. Observei que, inicialmente, alguns acompanhantes se 

mostravam tímidos, arredios ou mesmo desconfiados. Outros, mais 

comunicativos, se colocavam, quase que imediatamente, após a apresentação, 

à disposição para colaborar, tendo, até mesmo, ouvido de um acompanhante 

que “gostaria de ser entrevistado, pois tenho muita coisa para falar”. Entretanto, 

em relação aos menos receptivos, pelas razões citadas acima, procurei 

esclarecer, rapidamente, meus propósitos, falando o mínimo necessário e 

cuidando para não impor minha presença. 

Com os acompanhantes, minha aproximação ocorreu de forma 

gradativa. Cada dia em que chegava à enfermaria, cumprimentava os 

profissionais e acompanhantes, individualmente. Minha aproximação dos 
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acompanhantes teve o intuito de familiarizá-los, gradualmente, com a minha 

presença. Ao final de uma terceira ou quarta visita à enfermaria, minha 

chegada já merecia sorrisos e cumprimentos de todos, inclusive dos 

acompanhantes. Notei que esse comportamento foi seguido por novos 

acompanhantes, que ainda não me conheciam. Nesses casos, eu lhes dava 

uma atenção especial, tornando a me apresentar. Aliás, foram necessárias 

repetidas apresentações, não apenas em relação aos acompanhantes, mas, 

também, a cada equipe de profissionais, pois a organização do trabalho se 

concretizava pela distribuição dos profissionais em plantões.  

A acolhida e a receptividade que recebi de todos não me surpreendeu, 

na medida em que, tendo trabalhado, por 25 anos, como assistente social, em 

instituição pública de saúde, conhecia a disposição favorável que os servidores 

públicos mantêm, em relação a estudos e investigações. No caso do hospital 

escolhido, a exemplo das outras unidades pertencentes à Secretaria Municipal 

de Saúde, a existência de um Centro de Estudos e de programas diversos de 

qualificação profissional revelava essa disposição. Por outro lado, acredito que 

a posição consolidada que a FIOCRUZ possui, no âmbito da investigação 

científica na área da saúde, certamente, me conferiu a credibilidade necessária 

ao desenvolvimento do trabalho. 

A importância da aceitação do etnógrafo pelo grupo que será observado 

tem sido amplamente observada, na literatura. Dean (apud Cicourel;1975:90), 

chama atenção para o fato de que 

“Uma pessoa torna-se aceita como observador participante 

devido em maior proporção ao tipo de pessoa que revela ser 
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aos olhos dos seus contatos no campo, do que aquilo que a 

pesquisa representa para eles. Os contatos no campo querem 

se assegurar de que o pesquisador é um ‘bom sujeito’, de que 

se pode ter certeza que não fará ‘nenhuma sujeira’, com o que 

descobrir. Eles não estão interessados em entender a base 

lógica de um estudo.” 

Assim, como ressalta Deslandes (2002:32), “o ser aceito é crucial no 

trabalho de campo e disso dependerá toda a possibilidade de participação na 

vida do grupo, com relativo acesso aos seus valores e práticas.” (grifos meus). 

Corroborando a posição de Deslandes, Cruz Neto (1994) acredita que a 

aceitação do pesquisador, pelo grupo a ser investigado, constitui o objetivo 

principal do pesquisador. 

2.1.1  A observação participante. 

Ao terminar esse primeiro momento de apresentação e seguir buscando 

a aceitação por parte do conjunto dos profissionais e pelos acompanhantes, 

iniciei o período de observação participante, propriamente dita, em março de 

2004. Essa observação se estendeu, até outubro do mesmo ano, e foi 

realizada, nos horários da manhã, tarde e noite, por meio de visitas aos 

diversos setores que compõem o Serviço. Iniciei o trabalho, tendo em mente 

uma estratégia para realização da observação do campo. Pensava em visitar, 

primeiro, as enfermarias, na parte da manhã, depois à tarde e, a seguir, 

durante o período noturno. Entretanto, a observação da dinâmica institucional 

foi, com o passar do tempo, se constituindo como um fator determinante da 

estratégia que eu deveria imprimir à observação participante, pois, “(...) o 
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processo de campo nos leva a reformulação (sic) dos caminhos da pesquisa, 

através de novas descobertas.” (Cruz Neto;1994:62). Desse modo, a estratégia 

utilizada para a observação participante assumia, gradativamente, formas 

diferenciadas. 

A observação participante foi iniciada, na Emergência Pediátrica e no 

Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Essa escolha se deveu ao fato de que 

ambos os setores são considerados como ‘portas de entrada’ para a internação 

no Serviço de Pediatria. Por essa via, eu poderia conhecer o percurso que 

resultava na hospitalização de uma criança, nesse Serviço. Minha intenção era 

conhecer o funcionamento das rotinas institucionais e entender como estas 

poderiam ser modificadas, em função das demandas postas, cotidianamente. 

Em última instância, poderia investigar como as regras se configuravam e se 

havia flexibilização das mesmas, e, também, como se dava a construção diária 

de novas regras, em um contexto de negociação, envolvendo, principalmente, 

nesse caso, os médicos, pelo fato de os mesmos assumirem um papel 

relevante na autorização para a internação das crianças. 

Preocupei-me em cumprir uma rotina de entrada, no Serviço, que incluía 

a apresentação do meu projeto de pesquisa ao pessoal, localizado no balcão 

de enfermagem – médico e pessoal de enfermagem. Dessa forma, ao entrar 

em cada setor, implicitamente, marcava minha posição, no sentido de buscar 

permissão para entrar em um local que não me pertencia, entendendo e 

demonstrando respeito pelos legítimos ‘ocupantes’ do espaço. Como resultado 

adicional, marquei, também, minha posição como observadora participante, 
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tomando um lugar diferenciado daquele do agente institucional. Assumi, dessa 

forma, o lugar de pesquisadora, não sendo considerada uma pessoa em 

igualdade de condições com os servidores e acompanhantes, cujas entradas 

nos setores aconteciam e estavam sujeitas a interrupções, ou seja, como a do 

observador-como-participante (Cicourel;1975). 

Os serviços (Emergência Pediátrica e SPA) funcionavam, em um mesmo 

local, sendo o posto de enfermagem escolhido como lugar privilegiado para o 

desenvolvimento de minhas observações, pois esse local possibilitava uma 

visão ampla e abrangente de toda a movimentação dos setores. Além do mais, 

ali foi possível estabelecer contatos com os profissionais, iniciar uma conversa, 

falando de outros assuntos não diretamente relacionados ao trabalho ou à 

investigação, e obter informações acerca dos acontecimentos envolvendo 

novas internações, procedimentos de acompanhantes ou, até mesmo, uma 

‘confidência’ relativa às emoções vivenciadas, em função do sofrimento de uma 

ou outra criança. Desse modo, foi possível obter esclarecimentos sobre a 

dinâmica de funcionamento dos setores, identificar situações relevantes e 

qualificar os informantes mais adequados aos objetivos da investigação. 

Algumas anotações, no Diário de Campo (DC), foram feitas, no 

momento em que os profissionais forneciam informações relacionadas ao 

número de leitos, ao pessoal que se encontrava trabalhando, às altas, às novas 

internações e outras, relativas ao quadro clínico das crianças. Outras foram 

anotadas, a maior parte do tempo, imediatamente, após a minha saída dos 

setores. Para tanto, utilizei a sala de recreação, localizada no sétimo andar, 
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onde poderia escrever, com uma certa tranqüilidade. Algumas vezes, as 

anotações foram feitas após minha saída do campo, mas, sempre, no mesmo 

dia, pois mantive esse cuidado para não correr o risco de deixar passar algum 

fato relevante para o estudo. Por outro lado, mantive, constantemente, o 

cuidado de anotar os dados, buscando estar o mais perto possível da realidade 

observada. Por essa razão, raramente, fiz anotações, no DC, no dia seguinte à 

minha estada no campo. Dessa forma, foi possível utilizar, sistematicamente, 

esse instrumento, de modo que o trabalho se estendeu “(...) desde o primeiro 

momento da ida ao campo até a fase final da investigação.” (Cruz Neto; 

1994:64). 

Após o término das observações, nesses setores, iniciei o trabalho de 

observação das enfermarias, localizadas no sétimo andar – Centro de 

Tratamento de Queimados Infantil (CTQI), Neurocirurgia e as seis enfermarias 

da Clínica Pediátrica. Em seguida, passei a observar o Centro de Tratamento 

Intensivo Infantil (CTII), localizado no terceiro andar do prédio do Hospital. 

Dediquei, a cada enfermaria, um tempo variável, para fazer minhas 

observações. O fator determinante do meu deslocamento, de um posto de 

observação para outro, foi a saturação configurada pela repetição das 

situações observadas. Não que isso tenha significado um esgotamento 

completo do trabalho de observação; significou, tão somente, que o material 

coletado era suficiente para atender aos objetivos desta investigação. Em 

dados momentos, foi possível observar a hora de iniciar o trabalho, em outro 
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setor. Outras vezes, precisei retornar a um setor que já havia sido observado, 

para comparar diferentes e semelhantes situações.  

Observei que, no período da manhã, havia uma maior movimentação, no 

Serviço, uma vez que é nesse horário que acontecem as visitas médicas e o 

contato do médico assistente com a criança e com o seu responsável. É, 

também, o momento em que o acompanhante pode esclarecer suas dúvidas e 

se informar sobre o quadro clínico e o tratamento da criança. Nesse período, o 

acompanhante relata ao médico quaisquer intercorrências que tenham sido 

observadas, na criança, durante a ausência do médico. Esse horário é, 

também, destinado à higiene da criança. É quando os auxiliares ajudam e 

ensinam as mães a cuidar de seus filhos. Na parte da manhã, configuram-se, 

então, episódios de muita interação entre profissionais, acompanhantes e as 

próprias crianças. 

De um modo geral, na parte da manhã, a observação participante se 

deu, dentro de cada uma das enfermarias, quando o posto de observação mais 

adequado era a porta da enfermaria, de modo que não houvesse interferência 

do observador na dinâmica do serviço. Eventualmente, quando havia lugar, era 

possível realizar a observação, em torno das mesas localizadas dentro de cada 

uma das enfermarias da Clinica Pediátrica. Nessas ocasiões, sentada, junto 

aos médicos que prestavam assistência e faziam as prescrições, ocupei uma 

posição privilegiada para a observação da dinâmica relacional entre os 

profissionais e as crianças e entre os profissionais e os acompanhantes. 
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Nesses setores, nas seis enfermarias da Clínica Pediátrica, as 

anotações, no DC, eram feitas na dependência da posição do observador, 

podendo ser realizadas simultaneamente à observação ou posteriormente. 

Nas enfermarias fechadas (CTQI e Neurocirurgia Infantil), o posto 

privilegiado de observação era um local, no comando de enfermagem. Sempre 

havia um lugar onde eu pude me sentar, sendo, invariavelmente, bem acolhida 

pelo pessoal de enfermagem. Essa posição privilegiada permitia, também, que 

as anotações, no DC, fossem feitas, simultaneamente à observação 

participante. Nessas ocasiões, fazia anotações sobre o que estava sendo 

observado e outras, relativas aos contatos mantidos com os profissionais, à 

medida que estes ‘conversavam’ comigo, me esclareciam dúvidas e ofereciam 

informações que consideravam relevantes. Essas atitudes foram 

demonstrativas da disposição e do interesse que meu trabalho despertara. 

Quanto ao CTII, vale ressaltar que o posto de observação era muito 

precário. Como não foi possível entrar no CTII, a observação foi realizada, na 

ante-sala desse Centro, através de um pequeno visor, localizado acima e no 

meio da porta de entrada. Através desse visor, era possível enxergar a maior 

parte da movimentação, dentro do centro. Algumas vezes, quando me 

encontrava nessa posição, algum profissional que ainda não me conhecia abria 

a porta e perguntava “em que poderia me ajudar”. Novamente, eu me 

apresentava e esclarecia minha condição e pesquisadora. De modo geral, após 

essa apresentação, os profissionais, sempre muito solícitos, se colocavam à 

minha disposição para “ajudar no que fosse necessário”. 
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Devido à especificidade dessa situação, para que eu pudesse coletar 

algum tipo de dado ou informações sobre esse Centro, foi necessário retornar, 

várias vezes, ao posto de observação do CTII. Por vezes, passei, ali, horas, 

sem que nada, ou muito pouco, pudesse ser observado e anotado. Entretanto, 

uma entrevista realizada com uma das enfermeiras do CTII possibilitou a coleta 

de informações relevantes para a compreensão da dinâmica daquele setor. 

Além disso, um contato inesperado, na ante-sala, com uma médica desse 

Centro, também, foi de grande valor, por acrescentar novas informações às 

que já tinham sido fornecidas pela enfermeira e aquelas que eu mesma havia 

obtido, por observação. Por outro lado, as entrevistas realizadas com uma 

acompanhante de criança, no CTQI, e com outra, na Neurocirurgia, que tivera 

sua criança internada, por um certo período de tempo, no CTII, foram bastante 

esclarecedoras da dinâmica daquele Centro e do estado emocional que as 

mães-acompanhantes ali experimentavam. 

No período da tarde, havia uma menor movimentação, nas enfermarias, 

à medida que os procedimentos de rotina da manhã já haviam encerrado. 

Assim, foi possível realizar a observação, no posto de enfermagem das 

enfermarias fechadas ou dentro das enfermarias da Clínica Pediátrica, como já 

referido. Nesse momento, foi possível observar, de modo mais perceptível, a 

movimentação dos acompanhantes e apreender as diferenças, bastante 

acentuadas, na forma como se comportavam os acompanhantes das 

enfermarias fechadas e os das enfermarias abertas. 
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À noite, observei pouca movimentação de profissionais e de 

acompanhantes. De modo geral, alguns acompanhantes assistiam televisão, as 

crianças dormiam e o pessoal de enfermagem tinha sua carga de trabalho, 

significativamente, mais reduzida. Essa tranqüilidade era mais acentuada, nas 

enfermarias fechadas. Nas enfermarias abertas, assistir à televisão não 

impedia que pequenos grupos de acompanhantes se reunissem para 

conversar, ao mesmo tempo. Além do mais, era possível encontrar crianças 

acordadas, brincando umas com as outras e deambulando pelos corredores, o 

que não acontecia, nas enfermarias fechadas. Nesse contexto, procurei 

observar os ambientes, ficando, nas enfermarias fechadas, sentada, no 

comando de enfermagem, e, nas enfermarias abertas, caminhando pelo 

corredor do Serviço, entrando nas enfermarias, quando, então, abordava um 

acompanhante, comentando algum assunto. Essas circunstâncias resultavam, 

algumas vezes, no estabelecimento de ‘conversas’, o que me permitia ficar, 

dentro da enfermaria, pelo tempo necessário à observação de fatos 

significativos. 

Cinco das 17 entrevistas foram realizadas, durante a noite, até porque 

esse foi o horário escolhido pelos entrevistados. Desse modo, foi possível 

observar, também, que, no período noturno, alguns acompanhantes das 

enfermarias abertas circulavam para fora das enfermarias, ou mesmo para fora 

do hospital, com uma certa desenvoltura, o que não foi observado em nenhum 

acompanhante das enfermarias fechadas. 
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Durante o processo observação participante e da realização das 

entrevistas, minha atenção foi direcionada para o modo através do qual os 

profissionais de saúde e os acompanhantes lidam cotidianamente com: 

1. as regras e normas de funcionamento do serviço;  

2. a possibilidade ou não de flexibilização das regras;  

3. os limites e as possibilidades de negociações das regras e 

procedimentos; 

4. os conflitos que poderiam existir; 

5. os processos de construção coletiva de novas regras; e 

6. como era vivenciado, no dia-a-dia, o fato de o acompanhamento a 

crianças hospitalizadas constituir um direito. 

A observação participante permitiu, ainda, que fossem verificadas as 

condições materiais – estrutura física, espaço para o alojamento dos 

acompanhantes, qualidade do ambiente – que facilitam ou dificultam a 

permanência dos responsáveis, no serviço. Por outro lado, possibilitou que 

fossem observadas as dinâmicas relacionais dos diversos atores envolvidos, 

no processo de investigação.  

2.1.2  Sistemática das entrevistas semi-estruturadas. 

A entrevista semi-estruturada se realizou através de um processo que 

consistiu numa combinação de perguntas fechadas e abertas, o que 

possibilitou uma maior exposição do entrevistado. Foi utilizado um roteiro, 
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previamente estabelecido e devidamente testado, por meio da realização de 

duas entrevistas − uma, com um acompanhante, e a outra, com uma 

profissional de enfermagem, lotada no Serviço de Pediatria, há 20 anos. Essas 

entrevistas, após serem transcritas, foram analisadas, com a colaboração de 

duas pesquisadoras doutoras, da área de antropologia, que verificaram sua 

adequação. 

O roteiro da entrevista cumpriu a finalidade de orientar o 

estabelecimento de um diálogo entre o pesquisador e o entrevistado, 

possibilitando que fosse mantida uma direção, no decorrer do processo de 

coleta de informações de natureza qualitativa. Destacam-se, entre seus 

objetivos, viabilizar a descrição de casos individuais, apreender e compreender, 

de forma mais aprofundada, as particularidades culturais dos entrevistados e, 

ainda, comparar diversos casos. (Minayo;1998). 

Os roteiros de entrevista, um para os profissionais de saúde e outro para 

os acompanhantes (Anexos V e VI, respectivamente), permitiram minha 

abordagem dos sujeitos selecionados como informantes da pesquisa. As 

temáticas tratadas com os acompanhantes e com os profissionais de saúde, 

incluíam, de modo geral: o significado da presença do acompanhante, no 

Serviço; como essa presença influía no trabalho da equipe; as regras que 

regulam a presença do acompanhante e como eram elas observadas pelos 

dois grupos de entrevistados; o relacionamento entre profissionais e 

acompanhantes; o perfil dos acompanhantes; o tipo de informações recebidas 

pelos acompanhantes; o tempo de permanência e o cotidiano do 

acompanhante, no Serviço. 
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Durante a realização das entrevistas, busquei direcioná-las, guardando a 

flexibilidade necessária, de modo a viabilizar o surgimento das representações, 

das práticas dos sujeitos e de possíveis contribuições que viessem a ser 

oferecidas e que poderiam trazer questões relevantes, a serem investigadas. 

Desse modo, o roteiro foi aprimorado e, constantemente, adaptado, em função 

de novas contribuições que surgiam. Cabe ressaltar, portanto, que a interação 

estabelecida com os sujeitos da pesquisa implicou um processo de construção 

e reconstrução do roteiro, visando 

“(...) a apreender o ponto de vista dos atores sociais previstos 

nos objetivos da pesquisa, o roteiro contem poucas questões. 

Instrumento para orientar uma ‘conversa com finalidade’ que é 

a entrevista, ele deve ser o facilitador de abertura, de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação.” (Minayo; 

1998:99). 

Nas entrevistas realizadas com os acompanhantes, apesar de estes se 

mostrarem interessados em participar da pesquisa e disponíveis para tal, 

observei, em duas ocasiões, um certo receio de que fossem identificados pelos 

profissionais de saúde. Uma das mães-acompanhantes entrevistadas foi clara, 

ao revelar o temor de que, ao ser identificada, pudesse sofrer alguma 

retaliação por parte dos profissionais. Outra entrevistada relacionou seus 

temores ao fato de se acreditar em condições de revelar fatos desabonadores, 

relacionados ao comportamento profissional de alguns servidores e outros 

relacionados à falta de recursos materiais. Garanti o anonimato de todos os 

entrevistados e, assim, aceitaram participar da pesquisa.  
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Quanto aos profissionais de saúde, foi possível observar a disposição de 

todos os que foram convidados a tomar parte na investigação. Uma médica 

entrevistada expressou seu entendimento acerca da pesquisa das práticas 

profissionais, destacando a importância que estas assumiam para um melhor 

funcionamento do Serviço. Com a disposição de participar da pesquisa, 

expressada por acompanhantes e profissionais, não foi registrado nenhum fato 

que limitasse a realização das entrevistas. Todas foram gravadas, com o 

consentimento prévio dos entrevistados.  

2.1.3  Os sujeitos da pesquisa. 

Minayo (1998) destaca que, em uma abordagem qualitativa, o critério de 

escolha dos sujeitos da pesquisa, para garantir sua representatividade, não é 

numérico, uma vez que a característica principal dessa abordagem é o 

aprofundamento e a abrangência da compreensão sócio-cultural de 

determinado grupo que esteja sendo investigado. Para essa autora, a amostra 

ideal é aquela que possibilita refletir a totalidade, em suas múltiplas dimensões. 

Como sugestão, destaca alguns critérios básicos que poderão ser 

considerados: 

“(...) definir claramente o grupo social mais relevante para as 

entrevistas e para a observação; (b) não se esgotar enquanto 

não delinear o quadro empírico da pesquisa; (c) embora não 

desenhada inicialmente como possibilidade, prever um 

processo de inclusão progressiva encaminhada pelas 

descobertas do campo e seu confronto com a teoria; (d) prever 

uma triangulação.” (Minayo; 1998:102). 
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Assim, considerei, como critério de seleção dos sujeitos da pesquisa, os 

profissionais do quadro de funcionários efetivos, com um tempo de trabalho 

superior a dois anos, inclusive, e que se mostraram receptivos, interessados 

em participar e disponíveis. Dessa forma, o grupo foi constituído de um total de 

dez profissionais de saúde, o que gerou saturação em termos de informações e 

comentários por eles apresentados. A caracterização básica desse grupo está 

sintetizada no Quadro 1.   

Quadro 1. Os sujeitos da pesquisa: os profissionais de saúde  

Profissionais de 
Saúde 

Setor Tempo de 
formação 

Tempo de serviço 
na Pediatria 

Médica 1 Clínica Pediátrica 24 anos 19 anos 

Médico 2 Chefe do Serviço 25 anos 20 anos 

Médico 3 Emergência 
Pediátrica 

24 anos 18 anos 

Enfermeira 1 Clínica Pediátrica 17 anos 17 anos 

Enfermeira 2 CTII 29 anos 16 anos 

Enfermeira 3 Neurocirurgia 37 anos 17 anos 

Auxiliar de 
Enfermagem 1 

Neurocirurgia 19 anos 8 anos 

Auxiliar de 
Enfermagem 2 

CTQI 22 anos 20 anos 

Assistente Social 1 Serviço Social 19 anos 2 anos 

Assistente Social 2 Serviço Social 28 anos 5 anos 
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No que diz respeito ao critério de seleção dos acompanhantes, levei em 

consideração um tempo de permanência, no Serviço, igual ou superior a 30 

dias, selecionando os acompanhantes que demonstraram interesse em 

participar da pesquisa e disponibilidade para isso, independentemente do grau 

de parentesco com a criança internada. Assim, foram entrevistados sete 

acompanhantes, distribuídos da seguinte forma: 

Quadro 2. Os sujeitos da pesquisa: os acompanhantes  

Acompanhante Grau de parentesco Setor da internação 

Acompanhante 1 Mãe Neurocirurgia 

Acompanhante 2 Mãe Neurocirurgia 

Acompanhante 3 Mãe CTII e Clínica 
Pediátrica 

Acompanhante 4 Mãe Neurocirurgia 

Acompanhante 5 Mãe Clínica Pediátrica 

Acompanhante 6 Mãe CTQI e Clínica 
Pediátrica 

Acompanhante 7 Pai Clínica Pediátrica 

Das entrevistas realizadas com os acompanhantes, selecionei quatro 

casos, que foram observados da internação até a alta médica. Esses casos 
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foram os de crianças internadas, no CTQI, no CTII, na Neurocirurgia e na 

Clínica Pediátrica, e sua escolha se deu em função de os mesmos serem 

representativos do conjunto das vivências observadas, no Serviço investigado. 

Por outro lado, esses casos serviram para que fosse realizada uma avaliação 

comparativa da dinâmica das regras e dos processos de negociação das 

mesmas, nos diferentes setores que compõem o Serviço. 

2.2  Análise das informações. 

Utilizei, como referência para a análise das informações obtidas por 

meio das entrevistas e da observação participante, a análise de conteúdo, 

proposta por Bardin (1979) e redimensionada por Minayo (1998). 

A análise de conteúdo foi utilizada como suporte instrumental para o 

entendimento das informações coletadas. Esse suporte instrumental se 

caracteriza por configurar diferentes modos de expressão dos sujeitos sociais, 

resultando na possibilidade de o pesquisador alcançar um conhecimento linear, 

seqüencial, uma vez que se origina na observação do objeto de estudo, 

quando questões relacionadas ao tempo e à circularidade da comunicação são 

consideradas significativas. Essa perspectiva de análise constitui uma outra 

forma de perceber as informações e as relações vivenciadas, o que, 

dependendo do paradigma teórico, político e cultural do pesquisador, resulta 

em produção de novos conhecimentos, nos quais a história e a cultura se 

encontram presentes. Quanto ao tratamento dado às observações, foram feitas 

anotações, sendo estas classificadas, segundo os temas que emergiam, e 

agrupadas, de acordo com suas semelhanças e diferenças. Após essa etapa, 
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os temas foram comparados, dando-se relevo às questões mais significativas.  

Gomes (1993) chama atenção para a necessidade de se observar, com 

cuidado, o objeto de estudo, destacando a importância da criatividade que o 

pesquisador deve ter, no sentido de desorganizar a fala do outro com a 

intenção de desvelar o “que está por trás dos conteúdos manifestos”. Desse 

modo, o pesquisador se propõe a desconstruir o monólogo, geralmente, 

comum, nas comunicações científicas, e a estabelecer uma interlocução social, 

viabilizando que a comunicação seja repensada, no contexto da proposta de 

análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo se apresenta como uma proposta metodológica 

dinâmica que se faz, permanentemente, por meio de uma interação contínua 

pesquisador/pesquisado. Assim, o pesquisador, ao desempenhar o papel de 

analista da comunicação, ao mesmo tempo em que possibilita o uso da 

metodologia adequado ao estudo que se propõe, transforma a si mesmo e ao 

objeto pesquisado, pois retira-o de seu estado original, reconstruindo-o, sem, 

no entanto, alterar os termos inerentes à comunicação. 

A análise de conteúdo, entendida como técnica de compreensão, 

interpretação e explicação das formas de comunicação (escrita, oral ou 

icônica), tem por objetivos: 

1. Ultrapassar as evidências imediatas, na medida em que busca a 

certeza da fidedignidade das mensagens socializadas e a validade da 

sua generalidade; 

2. Aprofundar, por meio de leituras exaustivas, sistemáticas e 
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sistematizadas, a percepção, a pertinência e a estrutura das 

mensagens. 

Bardin (1979) afirma, que toda análise de conteúdo está embutida num 

processo que se caracteriza por uma face duplamente determinada: 

“(...) compreender o sentido da comunicação (como se fosse o 

receptor normal), mas também e principalmente desviar o olhar 

para uma outra significação, uma outra mensagem entrevista 

(...) através ou ao lado da mensagem primeira. A leitura 

efetuada pelo analista do conteúdo das comunicações não é, 

ou não é unicamente, uma leitura ‘a letra’, mas antes o realçar 

de um sentido que se encontra em segundo plano.” 

(Bardin;1979:41). 

A análise de conteúdo possui uma característica multidimensional. 

Assim, através da utilização desse instrumento, consideramos a pesquisa 

como um trabalho de ‘garimpagem’, quando buscamos alcançar os significados 

construídos e outros reconstruídos, para além do conteúdo da mensagem, 

especificamente, por conterem sentidos resultantes tanto das experiências 

sociais e políticas quanto dos condicionantes históricos do pesquisador e do 

pesquisado, para os quais a mensagem foi elaborada. 

A noção de tema constitui outra característica da análise de conteúdo. 

Minayo (1998) sugere que essa concepção traduz uma idéia que pode estar 

ligada a uma afirmação acerca de um determinado assunto. Para a autora, a 

análise temática comporta um conjunto de elementos, pertinentes à definição 

de um conjunto de relações, e pode ser apresentada com a utilização de um 

gráfico, sendo possível a sua reconstituição partindo de uma palavra, uma 
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frase ou um resumo. 

A elaboração de uma análise temática exige do pesquisador o 

desvelamento dos núcleos de sentido que constituem parte de uma dada 

comunicação. A presença e freqüência com que estes núcleos aparecem, nas 

comunicações estudadas, apontam para um significado relacionado ao objetivo 

proposto pela análise.  

O material coletado foi tratado por meio de transcrição de fitas, 

anotações sistemáticas e comentadas do diário de campo, coletadas durante a 

observação participante. A seguir, foram aplicados os procedimentos da 

análise de conteúdo, modalidade temática.  

Gomes (1993:75:76) refere que o processo de tratamento do 

material, a partir da análise de conteúdo, modalidade temática, pressupõe um 

conjunto que contém três fases fundamentais: "pré-análise; exploração do 

material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação". 

A pré-análise – ou primeira fase – se refere ao processo que engloba 

organização do material a ser analisado e identificação de trechos das 

entrevistas mais significativos; a segunda fase – a exploração do material – 

constitui-se de categorias iniciais e identificação de núcleos de sentido dos 

depoimentos; a terceira fase – o tratamento dos resultados e interpretação –se 

refere à categorização das representações presentes nas falas e ao 

cotejamento dessas representações com as informações coletadas, por meio 

da observação participante, e com a literatura pertinente ao assunto.  
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Nessa primeira fase, procedi, após a transcrição das fitas, à leitura das 

entrevistas, que eu mesma havia digitado. A decisão de, pessoalmente, 

transcrever as fitas foi motivada pelo fato de que tal tarefa  tornaria possível 

uma maior familiaridade com os conteúdos apresentados pelos entrevistados. 

Minha suposição foi confirmada, na prática, pois, à medida que ia procedendo 

a essa incumbência, percebi que um desenho de categorias e unidades de 

conteúdos, ainda insuficiente, mas, extremamente útil, começou a se delinear à 

minha frente. Entretanto, vale ressaltar que não perdi de vista o entendimento 

de que a percepção do real não se mostrava, nitidamente, visto que a 

familiaridade com o objeto não havia sido alcançada (Minayo;1998). Para tanto, 

havia, ainda, um longo e trabalhoso caminho a percorrer. 

O procedimento que adotei, nessa leitura, foi sistemático: todas as 

entrevistas foram lidas, uma a uma, delineando-se um processo de leitura 

flutuante do conjunto do material, visando tomar um contato exaustivo com o 

mesmo, deixando-me ‘impregnar’ pelo seu conteúdo (Minayo;1998). À medida 

que esse processo alcançava resultados, foi possível “ultrapassar a sensação 

de caos inicial” referida por Minayo (1998:209). A partir de então, foi possível 

apreender o movimento através do qual os pressupostos de minha 

investigação se articulavam, ou não, com novos pressupostos que surgiam e 

como a teoria relacionada à minha temática, a da ordem negociada, tornava 

a leitura cada vez mais rica e esclarecedora. 

A partir de então, preocupei-me com a constituição do ‘corpus’ da 

pesquisa, com vistas à organização do material. Durante essa tarefa, atentei 
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para as recomendações de Minayo (op. cit.) e procurei verificar se o material 

coletado atendia adequadamente às exigências de validade da pesquisa 

qualitativa, levando em consideração: a necessidade de contemplar todos os 

aspectos propostos, nos roteiros das entrevistas, até a exaustividade; 

busquei verificar se material atendia a exigência de representatividade do 

universo pretendido; se havia homogeneidade nos critérios de escolha dos 

temas, das técnicas e dos interlocutores e ainda a se a documentação estava 

adequada aos objetivos do trabalho, isto é, sua pertinência.  

O resultado dessa tarefa foi alcançado, mediante a realização de uma 

segunda leitura, com a finalidade de retomar o contato com a estrutura das 

informações coletadas. Esse trabalho tornou possível ‘recortar’ o material, de 

acordo com objetivo e questões do estudo, separar os trechos mais 

significativos e estabelecer as categorias que surgiam (Gomes;1993). 

Entretanto, esse exercício não constituiu uma tarefa simples; ao contrário, 

exigiu que retomasse a leitura, por diversas vezes, até o momento em que foi 

possível, efetivamente, dar início ao ‘recorte’ do material. Para tanto, utilizei, 

como recurso, o computador, separando as diferentes temáticas, identificando-

as com cores diferentes, nomeando-as com um título provisório. Após a 

identificação das temáticas, foram percebidos e anotados os núcleos de 

sentido correspondentes. Esse trabalho resultou em um ordenamento lógico 

das temáticas e de seus núcleos de sentido. Procedendo dessa maneira, foi 

possível organizar o material empírico, permitindo que fosse me encaminhando 

para a fase seguinte, a terceira fase, a da análise qualitativa. 
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Na terceira etapa, investiguei questões e respostas, à luz da 

interpretação dos dados que se configuraram dentro de categorias (temáticas e 

núcleo de sentido) e que responderam ou não aos pressupostos. Para isso, foi 

necessário proceder a inferências dos trechos dos depoimentos. Isso foi 

possível através de questões formuladas aos depoimentos, tais como “Quem 

está dizendo?”, “O que está sendo dito?”, “Como está sendo dito?”, “Quais 

representações estão presentes nas falas?” e “O que se encontra manifesto ou 

latente nos discursos dos entrevistados?”. 

Durante a realização dos procedimentos exigidos pela análise de 

conteúdo, as anotações do diário de campo, resultado da observação 

participante, foram, freqüentemente, comparadas com as inferências que 

desvelavam os conteúdos subjacentes às ‘falas’ dos sujeitos da pesquisa. 

Desse modo, foi possível perceber, em certas ocasiões, algumas ambigüidades 

entre o discurso e a prática observada, tanto dos profissionais de saúde quanto 

dos acompanhantes.  
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Capítulo 3. O CAMPO DE ESTUDO. 

3.1  Descrição do campo. 

O hospital investigado, ao longo do tempo, teve sua finalidade original 

descaracterizada; ou seja, de hospital de emergência, acabou se transformado 

em um hospital geral que funciona, na prática, como um hospital de referência 

para todo o Estado do Rio de Janeiro, atendendo, inclusive, a pacientes 

oriundos de outros Estados da federação8. Essa caracterização se tornou um 

fato de domínio público, aceito e consolidado não somente pelo conjunto dos 

profissionais de saúde, de um modo geral, como também pela população. Não 

raro, encontram-se estacionadas, no pátio do hospital, várias ambulâncias 

procedentes de outros municípios, com o logotipo do Sistema Único de Saúde 

(SUS) impresso em suas portas. Desse modo, o hospital se encontra, 

permanentemente, sobrecarregado, enfrentando dificuldades em atender às 

inúmeras demandas que ali chegam. Esse excesso de demanda pode ser 

entendido, dentre outros fatores, pela defasagem entre a proposta de 

efetivação do SUS e sua operacionalização desigual, entre diferentes 

municípios e mesmo entre os estados da federação. O que se constata é que 

essa implantação desigual do SUS, nos outros municípios do estado, 

notadamente, nos da Baixada Fluminense, acaba por aumentar a demanda 

que, diariamente, chega ao hospital. Por outro lado, a localização geográfica 

 
8  Em maio de 2005, encontrava-se internada, na enfermaria de Neurocirurgia, com um quadro 
de hidrocefalia, uma criança, residente no estado do Espírito Santo. Sua família veio em busca 
de atendimento médico, seguindo a sugestão de parentes, que residem no Rio de Janeiro.  
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deste último, no centro da cidade do Rio de Janeiro, para onde escoam 

transportes coletivos, oriundos de várias regiões da cidade e mesmo de 

municípios próximos, constitui outro fator relevante, na ampliação dessa busca 

pelos serviços do hospital. 

Por outro lado, os usuários procuram os serviços de saúde, sem levar 

em conta a nova forma de organização do sistema de saúde e suas 

especificidades, até porque essa inovação, não estando consolidada, implica 

que os usuários continuem a buscar assistência médica com base nos 

conhecimentos que têm do funcionamento dos hospitais localizados na cidade. 

Os usuários, também, constroem e utilizam estratégias, quando 

necessitam de um atendimento que eles mesmos consideram urgente. 

Desse modo, evitam as longas filas e a espera por um atendimento. Tais 

estratégias demonstram que não é possível desconsiderar os elementos 

subjetivos que configuram o reconhecimento de uma concepção ‘leiga’, acerca 

do que significa uma situação emergente, muitas vezes, em franca oposição às 

concepções biomédicas. Se a visão do usuário for desconsiderada pelos 

médicos, disso resulta que se retira do usuário, o ‘não-especialista’, qualquer 

capacidade de identificar e reconhecer a existência de uma situação que 

merece atendimento urgente. (Giglio-Jacquemot;2005). 

O Serviço de Pediatria do hospital, campo deste estudo, no momento de 

sua fundação, foi concebido com a finalidade de receber apenas crianças 

oriundas de sua Emergência Pediátrica. Entretanto, com o passar dos anos, o 
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Serviço, além de receber pacientes politraumatizados, encaminhados pelo 

Serviço de Emergência, oriundos da cidade e de outros municípios, passou a 

receber, também, pacientes clínicos e cirúrgicos (cirurgias eletivas). Essa 

realidade acabou por determinar que, por exemplo, nas enfermarias da Clinica 

Pediátrica, fossem internadas crianças que deveriam ser encaminhadas a um 

hospital de referência, mas que permaneciam ocupando leitos destinados aos 

pacientes que aguardavam vaga, na Emergência Pediátrica, sobrecarregando-

a, como ilustra o depoimento a seguir. 

“[essas crianças ficam] ocupando um leito destinado aos casos 
de emergência, tomando antibióticos pela veia [pacientes 
crônicos devem ser tratados por via endovenosa], não podem ir 
para casa, não podem tomar remédio via oral porque não 
fazem efeito, tem que tomar soro. Dois exemplos: os casos 
recorrentes de internação de crianças com gastroenterite ou 
com osteomielite.” (Médico 2).  

O Serviço de Pediatria é composto por seis enfermarias da Clínica 

Pediátrica e pelo Centro de Tratamento de Queimados (CTQI), localizados no 

sétimo andar do hospital. Contudo, existem outros espaços que oferecem 

atenção à saúde da criança. Assim, nesse mesmo andar, funcionam o Serviço 

de Cirurgia Pediátrica e o Setor de Neuropediatria, subordinado este à chefia 

de Neurocirurgia do hospital. No terceiro andar, funciona o Centro de 

Tratamento Intensivo Infantil (CTII). No segundo andar, funcionam outros dois 

serviços: o Serviço de Emergência Infantil e o Serviço de Pronto Atendimento 

(SPA). É nesse conjunto de serviços, setores e centros – designado, no 

cotidiano, “Serviço de Pediatria”, por todos os profissionais de saúde que ali 

trabalham – que as crianças recebem atendimento. Assim, neste trabalho, será 
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seguida a designação utilizada na prática – Serviço de Pediatria, ou, de forma 

ainda mais simples, apenas Serviço – para indicar todos os espaços que 

prestam atendimento às crianças. 

É digno de destaque que esse Serviço de Pediatria, como referido 

anteriormente, antecipando-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

admite, desde 1985, a permanência de acompanhantes de crianças 

hospitalizadas, em suas dependências, registrando, portanto, uma experiência 

acumulada significativa, no que tange à convivência entre acompanhantes e 

profissionais de saúde. 

Neste estudo, o campo de pesquisa ficou concentrado nas seis 

enfermarias da Clínica Pediátrica, na Neurocirurgia, no CTQI e no CTII. Na 

delimitação dessas enfermarias, foi considerado o fato de que elas poderiam 

abrigar diferenças acentuadas, no que se refere ao quadro clínico das crianças, 

ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, ao comportamento dos 

acompanhantes, às formas de apropriação e observância das regras oficiais e 

informais e, ainda, quanto aos processos de negociação entre os sujeitos da 

pesquisa. 

A Cirurgia Pediátrica, apesar de fazer parte do Serviço de Pediatria, não 

se constituiu como objeto de análise, uma vez que a observação realizada, 

nesse setor, revelou que sua dinâmica interna guardava semelhanças com o 

serviço de Neurocirurgia. 
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3.2  Portas de entrada para o Serviço de Pediatria. 

A hospitalização, no Serviço de Pediatria, pode acontecer através de 

quatro diferentes vias de encaminhamento, a saber: 1) da Emergência 

Pediátrica; 2) do Serviço de Pronto Atendimento (SPA); 3) de transferência de 

um outro hospital, resultante de acordo prévio, estabelecido entre os médicos 

das duas instituições; e 4) de internação, via rede de influência. 

3.2.1  Emergência Pediátrica. 

Quando a hospitalização se dá, através da Emergência Pediátrica, 

registram-se situações em que a criança pode ser trazida, por ambulância, de 

outro hospital do município do Rio de Janeiro, sem que, necessariamente, 

tenha havido algum contato prévio com a equipe da Emergência. Há casos em 

que a criança vem encaminhada por instituições de saúde de outros municípios 

ou trazida pelo Corpo de Bombeiros. Em outras ocasiões, chega ao hospital 

com familiares ou responsáveis. 

As crianças que chegam à Emergência são, imediatamente, atendidas e, 

dependendo do resultado da avaliação do caso, podem ser transferidas para 

internação em um dos serviços, podendo, também, ser encaminhadas para 

outro hospital ou mesmo retornar à sua casa.  

Em casos graves, a criança é atendida, em uma sala especial, com dois 

leitos e equipada com aparelhagem adequada, inclusive para atender 

urgências, chamada Sala de Reanimação, na qual a criança tem seu quadro 
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clínico avaliado, havendo, por vezes, a necessidade de se chamar um médico 

especialista. 

“Quando é um trauma, é feito o primeiro atendimento. Se a 
situação exigir um especialista − um neurocirurgião infantil, um 
bucomaxilo, otorrinolaringologista, ortopedista, oftalmologista, − 
nós o chamamos para dar um parecer. De acordo com a 
avaliação, a criança pode ser encaminhada, para fazer um 
determinado exame – tomografia, raio X, coleta de sangue para 
exame laboratorial –, para, então, traçar uma conduta e 
prescreve-se o tratamento.” (Médico 2). 

A Emergência Pediátrica é ampla e conta, atualmente, com 17 leitos e 

17 cadeiras, de madeira ou de ferro, destinadas aos acompanhantes. Dos 17 

leitos citados, dois se encontram à esquerda do balcão de enfermagem, no 

interior da Sala de Reanimação. Os outros leitos se encontram enfileirados, em 

frente ao balcão de enfermagem, existindo, a cada dois leitos, um biombo, 

separando-os. Todo o setor de emergência é extremamente limpo e cuidado. 

Permanentemente, pode-se ali encontrar um funcionário da limpeza, cuidando 

da higiene da sala. O lixo é depositado em recipientes, cuidadosamente 

forrados com sacos plásticos, colocados ao lado de cada cama. A limpeza do 

setor constitui uma rotina cumprida, à risca, pelo pessoal encarregado.  

As instalações da Emergência Pediátrica são amplas e confortáveis, 

tanto para as crianças internadas9 quanto para os profissionais que ali 

trabalham. Entretanto, aos acompanhantes, só é fornecida a cadeira, 

 
9 Quando não existem vagas disponíveis, no Serviço de Pediatria, a criança permanece 
internada, na Emergência Pediátrica, pelo tempo que for necessário, aguardando uma vaga. 
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anteriormente referida. As paredes estão decoradas com pinturas de 

personagens da literatura e de filmes infantis. 

A sala de Emergência tem o formato de um “L”. Há duas 

portas para a entrada das crianças: a da emergência é larga, 

com uma cortina de plástico, bem resistente, com uma 

abertura, no meio, que visa facilitar a rápida entrada das 

pessoas, dos maqueiros ou de cadeiras de rodas. Há uma 

outra porta de madeira, tamanho padrão, que possibilita o 

acesso ao outro lado do setor, onde está funcionando, 

provisoriamente, o Serviço de Pronto Atendimento Infantil – 

SPA. (Diário de Campo, abril, 2005). 

O balcão de enfermagem fica situado no interior da sala de emergência, 

sobre uma plataforma, com cerca de 50 cm de altura, o que possibilita uma 

visão ampla e panorâmica do setor. Desse modo, as crianças ali hospitalizadas 

e seus acompanhantes são permanentemente observados, do mesmo modo 

que os profissionais de saúde também o são. 

Certa manhã, eu observava a equipe de saúde, tendo me 

posicionado no comando de enfermagem. Percebi que a 

equipe mantém uma postura discreta e respeitosa, discutindo 

os casos, estudando os prontuários, comunicando-se entre si, 

em voz baixa. Vez por outra, um profissional saía do comando 

de enfermagem, para orientar um ou outro acompanhante, no 

trato com alguma criança hospitalizada. Sentadas um pouco 

atrás das enfermeiras e dos médicos, encontravam-se duas 

auxiliares de enfermagem, atentas ao movimento da 

enfermaria, aguardando o cumprimento de alguma 

determinação por parte dos outros profissionais. (Diário de 

Campo, março de 2005). 
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O número de leitos existentes nem sempre é suficiente para comportar a 

demanda por atendimento na emergência. 

“Aqui, são 17 leitos contabilizados; mas, na prática, ali 

[mostra com a mão] tem duas crianças em um mesmo leito. De 

acordo com o número de crianças que vão chegando. Aqui, eu 

já vi até 40 crianças internadas; tem 17 ou 18 leitos. Hoje de 

manhã, isso aqui estava cheio, mas já conseguimos esvaziar 

um pouco. Tinha uma grave, que foi para o CTI Infantil, e várias 

crianças receberam alta.” (Médico 2). 

A Emergência Pediátrica conta com um total de 28 médicos pediatras, 

distribuídos em sete equipes, cada uma composta por quatro desses 

profissionais. Cada equipe trabalha 24 horas semanais, sendo 12 horas diurnas 

e 12 noturnas. Embora essa distribuição de médicos atenda ao estabelecido 

pelo Conselho Regional de Medicina, assim como pela direção do hospital, 

aquele número não parece ser suficiente para atender à demanda, uma vez 

que nem sempre é possível contar com o pessoal, em sua totalidade. As 

intercorrências – férias, licenças ou faltas dos profissionais – não são levadas 

em conta, não havendo pessoal disponível para cobrir as substituições 

necessárias. Desse modo, não é incomum que os profissionais, vez por outra, 

estejam submetidos a uma sobrecarga de trabalho. Por outro lado, os arranjos 

de carga horária, as trocas e substituições de plantão, negociados entre os 

pediatras, não chegam a comprometer o andamento do serviço, uma vez que 

esses arranjos não implicam falta de um profissional ao trabalho. 

“Os recursos humanos são meio (...) assim (...) difere. Às 

vezes, tem uma pessoa doente, outro de licença médica, nunca 

estão todos [os quatro médicos]. Tem equipes que trabalham 
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com dois ou três pediatras, porque tem um que entrou de férias 

ou outro que  ficou doente e, às vezes, fica só um pediatra. 

Isso acontece, principalmente, no final de semana (...) 

acontecem essas coisas.” (Médico 2). 

“É difícil fazer uma troca [de plantão], porque você, às 

vezes, tem um compromisso em outro lugar [referência a outro 

emprego]; então, fica difícil você fazer permuta, trocar de dia. 

Fica difícil tentar cobrir esses buracos (...) a direção cobra de 

você que arrume a pessoa para cobrir aqueles buracos, mas a 

pessoa está com aquele dia ocupado, em outro serviço, fica 

descoberto e acaba por sobrecarregar outro colega.” 

(Médico 2). 

Quanto ao pessoal de enfermagem, a Emergência Pediátrica conta com 

um total de 37 auxiliares de enfermagem e nenhum enfermeiro fixo. Quando 

esse setor necessita de enfermeiro, é feita uma solicitação de comparecimento 

de um dos profissionais lotados nas enfermarias de emergência de homens ou 

de mulheres.   

“Em todo o hospital, há um déficit de aproximadamente 40 
enfermeiros. É essa situação que a gente tenta modificar, até 
porque se exige, constantemente, o deslocamento e a 
reordenação das escalas de trabalho afetando o hospital todo.” 
(Enfermeira 6). 

Quanto ao tempo de permanência da criança, na Emergência Pediátrica, 

ele é variável, em torno de três a quatro dias. Crianças com asma ou 

desidratação podem receber alta, em 24 horas. Outros casos, como 

traumatismo craniano ou septicemia, atropelamento com múltiplas lesões, 

fraturas e muitos ferimentos podem ficar, na Emergência, até uma semana.  
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Decorrido esse tempo médio, a criança pode receber alta; pode, 

também, ser transferida para outro hospital ou, ainda, ser internada em local 

adequado ao tratamento de sua enfermidade. 

3.2.2  Serviço de Pronto Atendimento (SPA). 

As crianças, também, podem ficar internadas no Serviço de Pediatria, 

após terem recebido atendimento no SPA. 

O SPA conta com o trabalho dos médicos da Emergência e com a 

participação de médicos residentes. Além disso, ali se encontram lotadas dez 

auxiliares de enfermagem e, à semelhança do Serviço de Emergência, não 

mantém enfermeiros fixos. Havendo necessidade desses profissionais, adota-

se o mesmo esquema utilizado, no Serviço de Emergência. O SPA só funciona 

durante o dia. 

A finalidade do SPA é prestar atendimento às crianças cujos problemas 

não são caracterizados como emergência e, sim, como, no máximo, urgência10. 

Após o diagnóstico, a criança pode ser medicada e retornar à sua residência; 

 
10 Quando o termo emergência designa uma unidade, significa que se trata de um conjunto de 
elementos destinados à assistência a pacientes, cujos agravos à saúde necessitam de atenção 
imediata, com ou sem risco de vida. Quando se utiliza o termo referindo-se ao atendimento, ele 
expressa um conjunto de ações empregadas para recuperação de pacientes, cujos agravos à 
saúde necessitam de assistência imediata, por apresentar risco de vida. O termo emergência 
se confunde com urgência, quando o agravo à saúde levar, rapidamente, à morte, se não 
houver ação imediata. Na prática, os termos se confundem, em conseqüência das unidades 
criadas com personalidade própria, como, por exemplo, a própria Emergência Pediátrica, os 
Serviços de Pronto Atendimento, os Centros de Tratamento Intensivo etc. Ao analisar 
definições dos termos emergência e urgência, Giglio-Jacquemot (2005) faz referência ao fato 
de que, na prática e no entendimento de situações que devem ser consideradas como 
emergentes, urgentes e não-urgentes, a classificação biomédica das urgências não é 
suficiente. A autora observa que “a tentativa de caracterização, ao invés de ajudar a 
estabelecer claramente o conteúdo específico de cada categoria de urgências, aumenta sua 
imprecisão.” (p.23).  
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pode ser encaminhada à internação, no Serviço de Pediatria; ou mesmo, ser 

transferida para outro hospital, em decorrência da especificidade do quadro 

clínico apresentado. 

No setor onde funciona o SPA, ‘na parte pequena da letra 

L’, há cinco leitos, separados por uma divisória. Em frente 

desses leitos, localiza-se um outro balcão de enfermagem, 

colocado, estrategicamente, acima do nível do piso da 

enfermaria, permitindo, assim, que os profissionais que ali 

ficam tenham uma visão panorâmica dos leitos. À esquerda da 

entrada do SPA, encontram-se duas mesas, onde dois médicos 

atendem as crianças que buscam o serviço. As crianças 

entram, acompanhadas de suas mães ou responsáveis, são 

atendidas pelos médicos, que as encaminham para fazer a 

medicação, no balcão de enfermagem. Nesse balcão, as 

auxiliares se encarregam da execução da prescrição médica. 

(Diário de Campo, março, 2005). 

O Serviço de Pronto Atendimento, normalmente, funciona no primeiro 

andar; porém, como esse andar se encontrava em obra, o Serviço foi alocado 

na Emergência, que fica no segundo piso, à direita da qual foi destinada, então, 

uma parte, com uma porta de entrada específica. 

“Com a obra, a gente vai transferir a emergência para o 1º. 
andar e o SPA para o 2º. andar. O atendimento de emergência 
deve funcionar mesmo, no térreo; assim, a gente facilita a 
entrada das crianças no Serviço.” (Médico 2). 

3.2.3  Internações decorrentes de negociações. 

Uma outra porta de entrada para a internação é a que resulta de 

processos de negociação entre os médicos da Emergência Pediátrica e 
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médicos de um hospital infantil, de pequeno porte, integrante da rede SUS do 

município. Essa negociação tem, como objetivo, a troca de pacientes menos 

graves por pacientes graves, entre as duas instituições.  

“Quando a emergência está muito cheia e com casos 

graves, a gente [os médicos] telefona para o hospital Salles 

Neto solicitando vagas para os casos menos graves, de modo 

a priorizar o atendimento as crianças mais graves. É uma 

coisa, assim, como troca da coca-cola: você traz uma e leva 

mais duas [risos], uma coisa, assim, como existia antigamente 

e a gente até brinca. Hoje, [nós] ligamos para o hospital Salles 

Neto para pedir duas vagas, porque aqui [na Emergência 

Pediátrica] está muito cheio. Eles deram as vagas. Às vezes, o 

médico do hospital X telefona e diz: aqui que tem uma criança 

grave, vocês querem fazer a troca? (...) Nós até já trocamos 

[uma criança muito grave] com três crianças menos graves 

internadas aqui; abrimos duas vagas [na Emergência 

Pediátrica].” (Médico 2). 

A finalidade da negociação é ampliar a possibilidade de tratar, na 

Emergência, crianças elegíveis para esse tipo de atendimento. Desse modo, 

se, na Emergência Pediátrica, podem ser encontradas crianças com quadro 

clínico considerado sem gravidade, ocupando leitos que deveriam ser 

destinados a crianças cujo quadro clínico implica o recebimento de assistência 

médica emergencial, a troca de pacientes aparece como uma estratégia, criada 

pelos profissionais médicos, com a intenção de adequar e ampliar as condições 

do serviço para atender crianças mais graves. Dessa maneira, observou-se 

como os profissionais médicos do serviço pesquisado criaram uma forma 

alternativa de trabalho, para enfrentar, eles mesmos, os problemas cotidianos e 
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as condições institucionais adversas, resultantes do excesso de demanda e da 

demanda inelegível. 

3.2.4  Internação via rede de influências. 

Uma outra via que possibilita uma imediata internação pode ser 

resultante de uma imposição, feita por alguma figura de autoridade (há casos, 

por exemplo, em que a internação é determinada por um Juiz ou por 

representante do Ministério Público) ou por pessoas que acionam profissionais 

de saúde influentes. A imposição de uma internação, nessas condições, 

principalmente, quando se ‘atende’ a uma solicitação vinda, diretamente, do 

diretor do hospital, pode resultar em problemas para a equipe que administra 

as demandas cotidianas, na Emergência Pediátrica. Por outro lado, os 

profissionais médicos se sentem desautorizados e impedidos de proceder às 

negociações que poderiam deslocar a criança, objeto do pedido, para outro 

hospital. 

“Ontem, uma criança caiu, dentro de um hospital, na zona 
norte (...) a criança fez um TCE  [traumatismo crânio 
encefálico]. Levaram a criança para o hospital Y. Lá, a criança 
foi entubada e estava muito grave. Como lá não tem CTI 
[Centro de Tratamento Intensivo], foi feita uma tomografia e 
resolveram enviar a criança pra cá. Uma médica daqui 
[Emergência Pediátrica], que estava lá, avisou que não 
adiantaria, que aqui estava cheio e sem tomografia. (...). 
Chamaram os bombeiros. Quando eles [os bombeiros] 
entraram em contato com a Central de Vagas, receberam a 
informação de que era para encaminhar a criança para cá, 
porque eles haviam entrado em contato com o diretor, e ele 
mandou trazer a criança pra cá. A criança veio aqui pra 
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emergência. Era uma criança grave e a gente não tinha 
respirador, os leitos do CTI todos ocupados. Isso causou um 
transtorno geral pra gente [equipe]. Foi o maior estresse. Essas 
coisas acontecem toda hora.” (Médico 2). 

3.3  Caracterização do Serviço de Pediatria. 

As crianças que chegam ao hospital podem receber atendimento, em 

regime de internação, nas enfermarias da Clínica Pediátrica, no Setor de 

Neurocirurgia, no Serviço de Cirurgia Pediátrica, no Centro de Tratamento de 

Queimados Infantil (CTQI), ou no Centro de Tratamento Intensivo Infantil (CTII). 

As enfermarias dos setores, serviços e centros pediátricos, são 

designadas, pelos próprios profissionais de saúde, ‘enfermarias abertas’ e 

‘enfermarias fechadas’. 

As ‘enfermarias fechadas’ possuem um balcão de enfermagem, que fica 

localizado dentro da enfermaria, sobre uma plataforma de cerca de meio metro 

de altura. Essa localização do posto de enfermagem possibilita uma visão 

panorâmica de toda a enfermaria: a visão dos profissionais, ali localizados, 

alcança todos os leitos, todas as crianças internadas e todos os 

acompanhantes. Além disso, essa visão se dá pelo alto, por conta da 

plataforma que suspende o balcão. Nada escapa aos olhos da equipe de 

saúde, nas enfermarias fechadas. Além dessa característica física, não é 

possível encontrar uma enfermaria fechada sem a presença de um ou mais 

membros da equipe de saúde, principalmente, do pessoal de enfermagem. A 
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equipe permanece, por 24 horas ininterruptas, no interior das enfermarias 

fechadas, e, portanto, acompanha toda a movimentação do pessoal que ali se 

encontra. Essa permanência contínua dos profissionais, no comando de 

enfermagem, que resulta em um controle permanente dos profissionais sobre 

os pacientes e os acompanhantes, parece influenciar o comportamento destes 

últimos, no que se refere aos cuidados com a criança e ao cumprimento das 

regras. 

Estruturadas, dessa forma, as enfermarias fechadas, temos, então, uma 

versão do panóptico11 (Foucault; 1993): um espaço, onde a inspeção funciona, 

constantemente; tudo é, rigorosamente, anotado, nos livros de ocorrência da 

enfermagem e nos prontuários médicos. Nada escapa ao olhar atento, 

centralizado, global e individualizante dos profissionais, que se faz presente em 

todos os ‘cantos’ da enfermaria. O que se pretende é viabilizar, além do 

controle da aplicação correta das medidas assistenciais necessárias à 

recuperação da saúde da criança, ali hospitalizada, o controle do 

comportamento dos acompanhantes e a imposição, quase sempre bem 

sucedida, em alguns setores, de uma disciplina inquestionável. Essa disciplina 

se materializa pela exigência do cumprimento, por parte dos acompanhantes, 

das regras oficiais e das regras informais, que um ou outro setor fechado pode 

criar, em função de uma melhor adequação às necessidades que a realidade 

cotidiana impõe. 

 
11 A palavra “panóptico” indica um princípio de conjunto. Para Foucault (1981), seu criador, 
Benthan, não teria imaginado, apenas, uma figura arquitetônica para resolver problemas 
específicos, como os das prisões, escolas ou hospitais, “ele descobriu uma tecnologia de poder 
própria para resolver os problemas de vigilância (...) seu sistema ótico era a grande inovação 
que permitia exercer bem e facilmente o poder” (p. 211). 
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No Serviço de Pediatria investigado, as enfermaria de Neurocirurgia e de 

Cirurgia Pediátrica e os Centros de Tratamento de Queimados e de Tratamento 

Intensivo são caracterizados como ‘enfermarias fechadas’. Também, o Serviço 

de Emergência e o Serviço de Pronto Atendimento, anteriormente referidos, 

são enfermarias fechadas. De modo geral, nessas enfermarias, o quadro 

clínico da criança exige uma atenção rigorosa e permanente, por parte dos 

profissionais, o que, também, é exigido dos acompanhantes. Também estes 

devem estar atentos ao que se passa com a criança e relatar aos profissionais 

quaisquer alterações observadas.  

As seis enfermarias da Clínica Pediátrica são designadas ‘enfermarias 

abertas’, por terem, apenas, um único comando de enfermagem para atendê-

las, localizado fora das enfermarias. Nestas, a vigilância, o controle dos 

profissionais sobre os acompanhantes e sobre o que se passa dentro das 

enfermarias, bem como o disciplinamento dos acompanhantes é quase 

inexistente. Essas enfermarias estão sujeitas a ficar sem a presença dos 

profissionais, por períodos de tempo longos ou curtos, sobretudo pelo fato de 

que esses, tendo a responsabilidade de atender às seis enfermarias, devem 

dividir seu tempo de trabalho entre elas. 

O Serviço de Pediatria, no sétimo andar, funciona em um amplo 

corredor, onde estão situadas, próximas ao elevador, uma sala para o Serviço 

Social e outra para a Psicologia, ambas distantes das enfermarias, que estão 

localizadas do lado oposto. Existe uma outra sala para recreação, contígua a 
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uma biblioteca infantil, dentro do espaço onde se encontram as enfermarias 

abertas.  

A sala do Serviço Social é muito pequena e faz parte de um grupo de 

pequenas salas, separadas por divisórias, de material do tipo Eucatex, e, como 

são inadequadas, em termos de acústica, não garantem a privacidade que o 

usuário deveria ter, ao ser atendido.  

Nessa pequena sala, cabem, apenas, duas mesas, três cadeiras e um 

ventilador. Duas dessas cadeiras são para as assistentes sociais e uma para 

os usuários. Se houver duas assistentes sociais, atendendo ao mesmo tempo, 

é impossível garantir um mínimo de privacidade para o usuário. 

Três assistentes sociais atendem ao Serviço de Pediatria, trabalhando 

diariamente. Na época desta pesquisa, uma delas se encontrava em licença 

maternidade. 

Nos fins de semana, todo o hospital conta, somente, com duas 

assistentes sociais, que trabalham em regime de plantão, lotadas nos dois 

serviços de emergência (adultos e crianças), com a responsabilidade de 

atender às demandas de todos os setores e serviços do hospital.  

A equipe de saúde do Serviço de Pediatria é composta por médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, nutricionista, 

psicóloga e fisioterapeuta. Eventualmente, são chamados, ao Serviço de 

Pediatria, médicos especialistas que trabalham em outros setores do hospital. 
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3.3.1  Enfermarias da Clínica Pediátrica  

As enfermarias da Clínica Pediátrica, num total de seis, são ladeadas 

pelo CTQI, do lado esquerdo, e pelas enfermarias da Neurocirurgia e da 

Cirurgia Pediátrica, ambas situadas do lado direito.  

A Clínica Pediátrica atende, de modo geral, crianças com quadros 

clínicos variáveis e diversos graus de gravidade. Registram-se casos de 

crianças com crise asmática, alergias, pequenos ferimentos, infecções, 

gastroenterite, dentre outros. Crianças que sofrem de alergia e de asma 

costumam ter recorrentes internações, nessa clínica. É possível, também, que 

uma criança em estado grave, fique internada, na Clínica Pediátrica, 

aguardando vaga no CTII, em outro Centro ou em outra enfermaria. 

Quanto ao regime de trabalho e à composição da equipe da Clínica 

Pediátrica, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem são distribuídos 

por setor, conforme descrito no quadro abaixo. 

Quadro 3. Distribuição dos profissionais da Clínica Pediátrica 

Setor Profissionais Regime de trabalho 

6 médicos Diaristas – 6 horas 

CLÍNICA 
PEDIÁTRICA 

22 enfermeiras 

 

12 por 60 horas, plantões 

diurnos e noturnos 
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 24 a 26 auxiliares de 

enfermagem 

12 por 60 horas, plantões 

diurnos e noturnos 

Fonte: Entrevista com integrante da equipe de saúde. 

Quando os médicos diaristas da Clínica Pediátrica terminam seu turno 

de trabalho, os médicos plantonistas do CTQI ficam responsáveis pelo 

atendimento, podendo sua presença, naquela, ser solicitada, a qualquer 

momento. 

Na Clínica Pediátrica existem 36 leitos, distribuídos em seis enfermarias 

e dois isolamentos, cada um destes com dois leitos. Ao lado de cada leito, 

encontram-se cadeiras, para a acomodação dos acompanhantes. Essas 

cadeiras, estofadas e reclináveis, embora diferentes daquelas oferecidas aos 

acompanhantes na Emergência Pediátrica (de madeira ou de ferro), estão 

longe de oferecer acomodação adequada, sendo alvo de constantes 

reclamações, por parte dos acompanhantes. As queixas mais freqüentes 

advêm de acompanhantes cujas crianças permanecem internadas, por mais de 

cinco dias. 

Todas as enfermarias da Clínica Pediátrica possuem, no centro, uma 

mesa retangular, com cerca de oito cadeiras. Mesas e cadeiras são adequadas 

ao tamanho das crianças. 

Ali, pude observar crianças desenhando, ao lado de 

médicos residentes e outros funcionários da equipe, que faziam 

anotações nos prontuários, ao tempo em que conversavam 

com as crianças que se encontravam fora dos leitos. Observei 
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que as crianças que não necessitam ficar presas ao leito 

circulam, livremente, no entorno da área de sua enfermaria. 

Observei, também, que as crianças recebem atenção e afagos 

dos profissionais, sendo tratadas pelo nome. As crianças 

retribuem com alegria e chamam os profissionais pelo nome. 

Notei que há um clima de intimidade entre crianças e 

profissionais: médicos, enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem. (Diário de Campo, março de 2005).  

Segundo os dados do Serviço de Pediatria, o tempo médio de 

permanência das crianças, na Clínica Pediátrica, é de sete a oito dias, quando 

o tempo ideal, considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, seria 

de cinco dias. A tabela 1 apresenta uma comparação dos três primeiros meses, 

dos anos de 2004 e 2005, ilustrando a média de permanência, nas enfermarias 

da Clínica Pediátrica. 

Tabela 1: Tempo médio de permanência nas enfermarias  
da Clínica Pediátrica 

ANO JAN FEV MAR 

2004 7.6 dias 7.4 dias 6.8 dias 

2005 8.6 dias 7.4 dias 8.6 dias 

Fonte: Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com o respectivo Chefe. 

Para atender a esse conjunto de seis enfermarias e 36 leitos, os 

profissionais da equipe de saúde têm, como ponto de referência e de trabalho, 

um comando de enfermagem. Esse comando se encontra fora das 
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enfermarias, sobre uma plataforma de cerca de meio metro de altura: é o único 

comando da Clínica Pediátrica, localizado fora das enfermarias. A posição em 

que se encontra esse comando não permite que os profissionais acompanhem 

os acontecimentos dentro das enfermarias, até porque, nessa posição, apenas 

parte de uma das enfermarias pode ser visualizada; ou seja, apenas três leitos 

ficam visíveis aos profissionais ali posicionados. Essa situação impossibilita 

que se exerça um controle maior desse conjunto de enfermarias. Não é por 

acaso que os problemas e conflitos existentes entre os acompanhantes, e entre 

os acompanhantes e a equipe são mais freqüentes, nesse setor. 

Os acompanhantes da Clínica Pediátrica, em sua maioria, são mães, 

avós ou tias. A entrada de pessoas, nas enfermarias da Clínica Pediátrica, é 

controlada por uma guardete, que fica posicionada do lado de fora da porta de 

entrada do setor. 

3.3.2  Enfermaria de Neurocirurgia. 

Existe apenas uma enfermaria de Neurocirurgia, localizada à direita das 

enfermarias da Clínica Pediátrica. Seu formato é retangular e o ambiente é 

separado por numa divisória central que se estende até a metade da sala. Em 

um dos lados, encontram-se cinco leitos e, do outro, quatro leitos. Ao lado de 

cada leito, encontram-se as cadeiras reclináveis, destinadas aos 

acompanhantes. 

O comando de enfermagem fica localizado no interior da enfermaria, o 

que a caracteriza como uma enfermaria fechada. Ao lado do comando de 

enfermagem, existem duas salas pequenas e fechadas, com um leito cada 
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uma, destinadas a crianças cuja patologia implica a necessidade de 

isolamento. Essas salas são estruturadas de tal modo que a criança, ali 

internada, não mantenha nenhum contato com as outras crianças da 

enfermaria, o mesmo acontecendo com seu acompanhante. Assim, a 

enfermaria de Neurocirurgia possui um total de 11 leitos. 

A Neurocirurgia recebe, de modo geral, crianças portadoras de 

hidrocefalia, câncer, meningite e traumatismos cranianos. As que apresentam 

esses últimos podem ser vítimas de acidentes ou de espancamentos 

perpetrados, às vezes, pelos próprios pais ou responsáveis. 

As crianças com hidrocefalia são hospitalizadas com a finalidade de 

colocar uma válvula, reposicionar ou mesmo higienizar uma válvula colocada 

anteriormente, não necessariamente nesse Serviço. Essas crianças são 

pacientes assíduas dessa enfermaria, sendo suas internações recorrentes. 

As crianças internadas com tumores cerebrais, principalmente câncer, 

são encaminhadas e hospitalizadas, na Neurocirurgia, de modo que possam 

ser submetidas a uma avaliação do caso. Constatado caso de câncer, as 

crianças são internadas, pois o Serviço oferece condições para que sejam 

feitas cirurgias para coleta de material destinado a exame histopatológico. Essa 

situação é bastante comum, no Serviço de Pediatria pesquisado, embora essas 

crianças não constituam casos de referência para a Neurocirurgia, uma vez 

que a referência para essa enfermaria deveria incluir, apenas, casos de 

crianças com traumatismo crânio-encefálico (TCE). Entretanto, o Serviço as 

recebe e, para a prestação dos cuidados médicos necessários, mantém 
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acordos com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com o hospital Mario 

Kröeff e com o Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC). 

Ao INCA e ao hospital Mario Kröeff são encaminhadas crianças 

portadoras de câncer, que fizeram uma tomografia, no HMMC ou em outros 

hospitais, uma vez que o tomógrafo do hospital pesquisado se encontra 

quebrado12. Essas medidas são decorrentes de negociações feitas entre os 

médicos das instituições envolvidas, citadas acima, caracterizando o 

compromisso com a prestação da assistência à saúde da criança, o 

envolvimento e a criatividade dos profissionais para enfrentar os problemas 

institucionais. Os encaminhamentos só se efetivam, após terem sido feitos os 

acordos e as negociações das vagas necessárias à realização dos mesmos.  

Quanto ao regime de trabalho e a composição da equipe da 

Neurocirurgia, a enfermaria conta quatro médicos, três enfermeiros e três 

auxiliares de enfermagem, cuja distribuição é apresentada no quadro a seguir. 

Quadro 4. Distribuição dos profissionais da Neurocirurgia . 

Setor Profissionais Regime de trabalho 

                                       
12  Em março de 2005, fui informada, por uma enfermeira da Neurocirurgia, que o tomógrafo se 
encontrava quebrado, “há mais de seis meses”. Quando encerrei o trabalho de campo da 
pesquisa, em outubro de 2005, o aparelho ainda não havia sido consertado. 
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2 médicos neurologistas 

2 médicos 

neurocirurgiões 

Diaristas – 6 horas 

2 enfermeiras 

2 auxiliares de 

enfermagem 

12 por 60 horas, plantões 

diurnos e noturnos. 

 

NEUROLOGIA 

1 enfermeira 

1 auxiliar de enfermagem 

12 por 60 horas, plantões 

diurnos e noturnos. 

Fonte:  Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com a Chefia de 
Enfermagem do hospital. 

O tempo médio de permanência das crianças, na Neurocirurgia, é em 

torno de dez dias. A Tabela 2 apresenta uma comparação dos três primeiros 

meses, dos anos de 2004 e 2005, ilustrando essa média.  

Tabela 2. Tempo médio de permanência na enfermaria de Neurocirurgia 

ANO JAN FEV MAR 

2004 9.3 dias 10.6 dias 10.7 dias 

2005 7.0 dias 9.7 dias 9.7 dias 

Fonte:  Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com o respectivo  
Chefe. 
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O fato de o hospital ter se transformado em referência, para todo o 

Estado do Rio de Janeiro, e até para outros Estados, também afeta o 

atendimento, na Neurocirurgia. A esse fator se agrega uma particularidade: a 

instituição mantém seu funcionamento, também, aos sábados e domingos, e, 

por essa razão, as crianças atendidas em outras instituições acabam por 

sobrecarregar o serviço. 

“Aqui, por exemplo, algumas crianças são operadas, no 

Hospital Jesus ou no Instituto Fernandes Figueira. Muito bem 

operadas. Mas, quando acontece uma intercorrência, no final 

de semana, esses hospitais não recebem essas crianças e elas 

são referenciadas para [o hospital pesquisado]. O próprio 

médico desses hospitais diz: mãe, se a criança passar mal, 

leva para um hospital que tenha um neuro, então eles vêm pra 

cá. Eles mandam para cá porque não tem neuropediatra de 

plantão (...). Aí, as crianças ficam internadas e, depois, para 

você tirar as crianças daqui e levar para lá, não se consegue 

tirar. Fica aqui, sábado e domingo, tudo bem, chega na 

segunda feira, não se consegue a vaga para levar a criança. A 

criança fica aqui, tem que ser re- operada aqui.” (Médico 2). 

3.3.3  O Centro de Tratamento de Queimados Infantil (CTQI). 

O Centro de Tratamento de Queimados Infantil (CTQI) é um setor do 

Serviço de Pediatria, onde se internam crianças vítimas de queimaduras, 

ocasionadas, em sua maioria, por acidentes domésticos. 

Quanto ao regime de trabalho e a composição da equipe do CTQI, a 

mesma conta 17 médicos, sete enfermeiros e 24 auxiliares de 

enfermagem,cuja distribuição é apresentada adiante. 



 109
 
 

Quadro 5. Distribuição dos profissionais do CTQI. 

Setor Profissionais Regime de trabalho 

3 médicos diaristas (sendo 

um deles, chefe) 

Diaristas – 6 horas 

14 médicos plantonistas 

 

Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos 

8 enfermeiras (sendo uma 

delas, chefe) 

Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos 

C T Q I  

24 auxiliares de enfermagem 

 

Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos 

Fonte:  Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com a Chefia de 
Enfermagem do hospital. 

Diferentemente das enfermarias da Clínica Pediátrica, da Neurocirurgia 

e da Cirurgia Infantil, a entrada, nesse Centro, é rigorosamente controlada, 

havendo duas portas que viabilizam o controle da entrada, que só é permitida 

aos profissionais de saúde, aos funcionários que ali trabalham e aos 

acompanhantes. Todos devem cumprir as exigências de usar um capote por 

cima dos uniformes e/ou roupas. A nenhuma pessoa é permitida a 

aproximação das crianças queimadas, sem o uso do capote. Tais medidas 
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cumprem a finalidade de preservar os pacientes, evitando que contraiam 

alguma infecção. 

A entrada no Centro implica a passagem por duas portas: a primeira dá 

acesso ao Serviço de Pediatria e, a segunda, ao CTQI, propriamente dito. O 

espaço do Centro é retangular, com, aproximadamente, 10 m. de comprimento 

por 6 m. de largura. No sentido do comprimento, no meio, há uma divisória 

(como um grande biombo), que não divide o espaço, completamente, em dois 

ambientes separados. De frente para essa divisória, está o comando de 

enfermagem, nos moldes dos demais existentes em todo o Serviço de Pediatria 

e cujo balcão de trabalho fica exatamente no meio do espaço do comando. De 

cada lado (à esquerda e à direita) da divisória, há 5 leitos e 5 cadeiras. O 

balcão da enfermagem domina, totalmente, essa organização espacial do 

CTQI.  

Ao lado desse balcão, encontram-se duas salas de banho, para higiene 

das crianças e para aquelas que, tendo recebido alta, retornam ao Centro, para 

que sejam feitos os curativos. Do lado esquerdo, está a sala da chefia e uma 

terceira sala, destinada a curativos e banhos. A parede que fica do lado 

esquerdo é pintada com desenhos infantis. São belos quadros, com muitas 

flores e muitas cores, reproduzindo um jardim. A impressão é de que todo esse 

colorido e beleza ajudariam a minimizar não somente o sofrimento, mas, o 

impacto que a internação, nesse Centro, provoca não só na criança como, 

também, no adulto que a acompanha.  
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O CTQI é equipado com uma aparelhagem de refrigeração, 

permanentemente ligada, que se estende, inclusive, para fora da enfermaria, 

refrigerando todo o Centro. Essa condição faz parte da terapêutica de 

pacientes com queimaduras extensas, dando um certo conforto ao paciente, 

minimizando os riscos de infecções. Nesse Centro, também, diferentemente 

dos outros serviços já referidos, não se registra a falta de roupas de cama nem 

dos capotes utilizados pelos acompanhantes e pelo pessoal de enfermagem. 

Essas peças são esterilizadas e, diariamente, trocadas.  

Sendo uma enfermaria fechada, a equipe que atua nesse Centro 

mantém um rigoroso controle da entrada de pessoas, familiares ou visitantes, 

que necessitam de prévia autorização. Esta deve ser fornecida pela equipe de 

saúde ou pela assistente social. Entretanto, observa-se que, apesar desse 

rígido controle, não é incomum que a equipe ali lotada abra prerrogativas, 

sempre que julgar necessário. 

Os acompanhantes do CTQI estão submetidos a um regime mais 

rigoroso, no que se refere ao cumprimento das regras que regulam sua 

permanência no setor. Aqui, vale ressaltar que esse Centro, além de adotar as 

regras gerais, possui, também, regras próprias e específicas, existindo um 

entendimento, entre os profissionais da equipe, acerca da observância das 

mesmas.  

A tabela 3 apresenta uma comparação dos três primeiros meses, dos 

anos de 2004 e 2005, ilustrando a média de permanência no CTQI. 
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Tabela 3. Tempo médio de permanência no CTQI 

ANO JAN FEV MAR 

2004 21.3 dias 15 dias 18 dias 

2005 21.2 dias 22.4 dias 11.7 dias 

Fonte: Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com o  
respectivo Chefe. 

“(...) de modo geral, a época em que se registram mais 

acidentes com queimaduras em crianças é no inverno. Nessa 

época, as crianças ficam mais dentro de casa e tem as festas 

juninas. Mas, as queimaduras podem atingir de 16% a 80% do 

corpo. No caso de queimaduras extensas a recuperação é 

lenta, e a criança fica mais tempo internada. Há casos em que 

a auto-enxertia é feita mais de três vezes. São esses casos que 

justificam a diferença no tempo de permanência.” (Médico 2). 

3.3.4  O Centro de Tratamento Intensivo Infantil (CTII) 

O CTII fica situado no terceiro andar do prédio do hospital. Sua equipe, 

exclusiva para o atendimento desse Centro, é composta conforme descrição no 

quadro abaixo. 

Quadro 6. Distribuição dos profissionais do CTII. 

Setor Profissionais Regime de trabalho 
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3 médicos diaristas 

(sendo um deles, chefe) 

Diaristas – 6 horas 

14 médicos plantonistas Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos 

8 enfermeiras (sendo 

uma delas chefe) 

Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos. 

C T I I  

24 auxiliares de 

enfermagem 

Plantão de 12 por 60 

horas, plantões diurnos e 

noturnos. 

Fonte:  Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com a Chefia de 
Enfermagem do hospital. 

O CTII é constituído por uma sala pequena, que comporta apenas seis 

leitos. Como toda unidade desse tipo, mantém um conjunto de equipamentos, 

que têm a finalidade de monitorar os pacientes que ali se encontram 

internados. Entretanto, nem todas as crianças estão, necessariamente, ligadas 

aos aparelhos. 

Como parte desse pequeno espaço, existe uma ante-sala, com duas 

poltronas de dois lugares cada uma. Nesse espaço, pode-se, freqüentemente, 

encontrar acompanhantes descansando (cochilando), em uma das poltronas, 

sentados e com a cabeça recostada nas costas das poltronas, uma vez que, 

dentro do Centro, é impossível que o acompanhante durma. Além da falta de 
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comodidade, os equipamentos ligados emitem sons contínuos e intermitentes e 

a iluminação é mantida acesa, 24 horas por dia. 

Do lado esquerdo da entrada do CTII, há uma pequena sala, isolada dos 

pacientes, utilizada pela equipe para realizar reuniões e discussões de casos 

clínicos, elaboração de prescrições médicas e avaliação dos pacientes e do 

trabalho da equipe. 

A entrada no CTII, a exemplo do que acontece no CTQI, é 

rigorosamente controlada. A porta de entrada permanece trancada, não sendo 

possível destrancá-la, pelo lado de fora. É possível chegar à ante-sala desse 

Centro, com certa facilidade, e visualizar seu interior, através de um pequeno 

visor, estrategicamente colocado na porta de entrada. 

A entrada no setor só é permitida aos acompanhantes autorizados. Essa 

autorização é fornecida pelos profissionais de saúde que ali trabalham e 

dispõem da prerrogativa de decidir quem pode acompanhar a criança e por 

quanto tempo. 

Quando uma criança está sendo submetida a algum procedimento mais 

agressivo, o acompanhante é convidado a aguardar, na ante-sala. Essa regra é 

cumprida, à risca, pelos acompanhantes. Por outro lado, quando há uma 

criança grave e / ou em estado terminal, os profissionais permitem que os 

acompanhantes fiquem junto à criança, em alguns casos, até o momento de 

sua morte. 
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No CTII, encontram-se crianças que foram internadas, anteriormente, 

em função de patologias não graves, mas que, devido a uma intercorrência, 

foram transferidas para o tratamento intensivo, por um, dois ou mesmo três 

dias. Outras, entretanto, ali estão, acometidas por patologias primariamente 

graves e agressivas, que podem levar a criança à morte.  

A tabela 4 apresenta uma comparação dos três primeiros meses, dos 

anos de 2004 e 2005, ilustrando a média de permanência no CTII. 

Tabela 4. Tempo médio de permanências no CTII 

ANO JAN FEV MAR 

2004 8,4 dias 9,7 dias 9,4 dias 

2005 8,0 dias 9,4 dias 9,5 dias 

Fonte: Dados do Serviço de Pediatria, obtidos em entrevista com o  
respectivo Chefe. 

De modo semelhante às demais enfermarias fechadas, tudo o que ali se 

passa é visto e acompanhando por todos os que estão dentro do setor, o que 

inclui os acompanhantes. O CTII é, também, equipado, como o CTQI, com 

refrigeração central; de modo idêntico, a roupa de cama é, permanentemente, 

trocada, pelo pessoal da rouparia. Nas outras enfermarias − Neurocirurgia, 

Cirurgia Pediátrica e enfermarias da Clínica Pediátrica, há pouca troca de 

roupa de cama e não existem travesseiros. De modo geral, nesses setores, as 

roupas utilizadas são trazidas pelos acompanhantes. 
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Capítulo 4. AS REGRAS PARA OS ACOMPANHANTES DO SERVIÇO DE 

PEDIATRIA 

As regras, em contextos institucionais, têm como objetivo regular o 

comportamento dos agentes institucionais e das pessoas que delas fazem uso. 

Podem ser definidas como conjuntos de princípios e de normas, que perfazem 

os estatutos de uma instituição. (Houaiss; 2001). 

Nenhuma regra é estabelecida, sem qualquer fundamento, não sendo, 

portanto, determinação arbitrária. No caso específico de instituições 

hospitalares, algumas regras são criadas tendo, como fundamento, certas 

premissas, tais como, por exemplo, uma ação preventiva, objetivando diminuir 

os riscos de infecção, contaminação, queda, dentre outros casos, minimizando 

variáveis que possam interferir, direta ou indiretamente, na finalidade máxima 

de sua existência – restabelecer o estado de saúde das pessoas. 

A obrigatoriedade de manutenção de um programa de controle de 

infecções hospitalares, pelos hospitais do país13, é, também, utilizada como 

respaldo para a criação de determinadas regras, nas instituições hospitalares. 

Por exemplo, o não-cumprimento de certas normas, por parte dos profissionais 

de saúde, sob a alegação da falta de infra-estrutura institucional, não impede a 

cobrança daquelas que atendam às determinações da Lei. Daí a criação de 

Diretrizes e Normas para a Prevenção e o Controle das Infecções 

 
13  Lei nº 9.431, de 06 de janeiro de 1996. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares nos hospitais do país.  
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Hospitalares14. Muitas regras para evitar a infecção hospitalar, constantes da 

documentação dos hospitais, são baseadas em tais Diretrizes. 

No caso específico de todos os Serviços de Pediatria, suas regras 

devem estar, também, em conformidade com as determinações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)15. Para atender, especificamente, àquilo que 

determina o artigo 12, desse Estatuto, “os estabelecimentos de atendimento à 

saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo 

integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou 

adolescente” (grifos meus), foi necessária a criação de normas que regulassem 

a presença dos acompanhantes junto às crianças internadas, bem como sua 

permanência, nas dependências da enfermaria e na instituição. 

No Serviço de Pediatria da instituição pesquisada, a presença dos 

acompanhantes, nas enfermarias, é pautada por regras gerais, formalizadas 

em documento oficial intitulado “Normas para os Acompanhantes”, referidas, 

neste trabalho, sempre pelo uso da expressão ‘regras oficiais’. 

A primeira versão do documento “Normas para os Acompanhantes” foi 

elaborada, na segunda metade da década de 1980, quando foi instituído um 

plano em que se permitia, exclusivamente, a entrada da mãe para acompanhar 

seu filho internado. Há registros de que esse documento teria sido elaborado 

por alguns membros da equipe: médicos, enfermeiros e assistentes sociais. 

 
14 Portaria GM/MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998. Estabelece diretriz e normas para a 
prevenção e o controle das infecções hospitalares.  
15  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providencias. 
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Essa informação é de conhecimento dos profissionais mais antigos do setor, 

que se recordam, segundo relatam, “vagamente”, de que havia um documento 

oficial, instituidor de normas para os acompanhantes. 

As informações sobre esse documento foram obtidas com a assistente 

social, que dele tinha uma cópia. Bastante antigo, ele se resumia a uma única 

folha, desgastada pela ação do tempo e pelo seu manuseio, descrevendo as 

normas para os acompanhantes. A assistente social fez alterações, no 

documento apresentado, afirmando que alguns itens “haviam se modificado”. 

Em silêncio, fiquei observando a assistente social 

acrescentar, escrevendo com a caneta, no documento original, 

as modificações que ela havia mencionado. Aventei a hipótese, 

sem comentá-la com minha interlocutora, de que, na prática, as 

regras que funcionavam poderiam resultar de uma combinação 

das normas contidas no documento com as necessidades 

impostas pelo dia-a-dia. Pensei em investigar, imediatamente, 

quais as regras que os profissionais e os acompanhantes 

conhecem, como tomam conhecimento delas e como estas são 

conduzidas, cotidianamente. (Diário de Campo, março de 

2005). 

As alterações feitas, pelas assistentes sociais, nesse documento 

original, foram decorrentes de negociações com médicos e pessoal de 

enfermagem que, ao longo do tempo, atualizaram o documento, tendo ele 

assumido a forma abaixo transcrita. 
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NORMAS PARA OS ACOMPANHANTES 

Para assegurar o bom entrosamento com a Equipe 
Mult iprof issional deste setor e uma melhor assistência à 
cr iança durante a internação, é necessário que os 
acompanhantes sigam as normas estabelecidas e as 
estendam a seus famil iares. O não cumprimento destas 
normas ocasionará a perda do direi to de permanência no 
Setor,  podendo ser subst i tuído por outro responsável,  
or ientado para a observância das normas. 

• Cada cr iança terá o direi to a um acompanhante (pais 
ou responsáveis).  

• A troca de acompanhantes deverá ser real izada no 
período das 8:00 às 9:00 horas, das 15:00 às 16:00 horas e 
das 19:00 às 20:00 horas. Casos excepcionais serão 
aval iados pelo Serviço Social .  

• As informações sobre as cr ianças internadas deverão 
ser obt idas com o médico que est iver passando a visi ta na 
enfermaria, pela manhã. 

• O horário de visi ta no setor é das 15:00 às 16:30, 
diar iamente (três pessoas), não sendo permit idas 
autor izações para visi tas fora dos horários pré-
determinados, salvo exceções, aval iadas pelo Médico 
responsável,  Enfermeira responsável e Assistente Social .  

• É expressamente proibido aos visi tantes trazer 
qualquer t ipo de al imento, bem como sentar no lei to dos 
pacientes. 

• O acompanhante deverá fazer suas refeições no 
refei tór io próprio do andar, nos horários marcados. É 
proibida a permanência de al imentos nas cabeceiras. 

• As luzes das enfermarias deverão estar apagadas 
pela manhã.  

Responsabi l idades do acompanhante: 

• atender exclusivamente a cr iança que está 
acompanhando; 
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• manter-se em boas condições de higiene; 

• lavar as mãos antes e após o manuseio da cr iança; 

• conservar em ordem o lei to do paciente; 

• permanecer próximo ao lei to do paciente o maior tempo 
possível;  

• comunicar à enfermagem / serviço social  em caso da 
necessidade de ausentar-se; 

• oferecer à cr iança somente al imentos autor izados;  

• conservar a l impeza das enfermarias; 

• permanecer em outras enfermarias; 

• manusear outras cr ianças sem autorização da 
enfermagem ou seus responsáveis; 

• uti l izar materiais dest inados ao trabalho da Equipe, sem 
autorização da enfermagem; 

• interfer ir  na assistência de enfermos; 

• entrar no Posto de Enfermagem SEM autorização; 

• permanecer nos corredores externos; 

• sair com a cr iança do Setor sem autorização; 

• administrar medicamentos e/ou fazer curat ivos sem 
orientação da Equipe Médica e de Enfermagem; 

• t razer medicamentos sem autorização. 

É proibida a entrada do acompanhante após as 22:00 
horas, salvo com autorização prévia; 

É terminantemente proibida a permanência de pessoas 
alcool izadas no setor.  

O Setor de Pediatr ia conta com três (3) Assistentes Sociais 
para esclarecimentos, or ientações e solução de problemas 
relacionados com a internação da cr iança e de seu 
acompanhante. A Sala do Serviço Social  está local izada no 
7º andar e atende de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 
17:00 horas. 
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O acompanhante deverá procurar o Serviço Social tão logo se 
acomode com a criança na enfermaria, para que se proceda ao 
preenchimento da ficha social da criança. 

Observei que a Assistente Social acrescentou, nesse novo documento, 

alterações que incluíam um terceiro horário para a troca de acompanhantes. 

Os acompanhantes, com a modificação da regra, podem fazer a troca, nos 

seguintes horários: das 8 horas às 9 horas; das 15 às 16 horas (novo horário) e 

das 19 às 20 horas. O horário de visitas foi reduzido em 30 minutos. As visitas 

acontecem, não mais entre 15 h. e 16h30, e sim entre 15 e 16 horas. Foi 

acrescentada, também, a determinação de que as luzes das enfermarias 

fossem apagadas pela manhã. 

Com relação à responsabilidade do acompanhante, em casos de 

necessidade de este último se ausentar do setor, além do pessoal de 

enfermagem, também a assistente social deve ser comunicada. Foi 

acrescentado, também, que os acompanhantes devem “conservar a limpeza 

das enfermarias”. 

No que se refere àquilo que não é permitido aos acompanhantes, foram 

acrescentadas as proibições ao acompanhante de se deitar em macas ou no 

leito das crianças; de permanecer em outras enfermarias e a da permanência 

de pessoas alcoolizadas no setor. 

Ao novo documento foram adicionadas, também, as principais 

atribuições das assistentes sociais, a indicação de como localizá-las e o horário 

de atendimento. 
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Assim, as “Normas para os Acompanhantes” constituem um documento 

oficial, que tem como objetivo nortear a presença dos acompanhantes, no 

Serviço de Pediatria, e que, conforme as necessidades, sofreu, ao longo do 

tempo, algumas alterações. Para se fazer a cumprir a finalidade deste estudo, 

procederei a uma reflexão mais acurada dessas normas. 

4.1  O Documento Oficial: algumas considerações. 

Na parte introdutória do documento, vem registrado o intento da equipe 

em manter os familiares sob rigoroso controle, indicando possíveis sanções, 

em casos de descumprimento das regras. A indicação clara de que “o não 

cumprimento destas normas ocasionará a perda do direito de permanência no 

setor, podendo [o acompanhante] ser substituído por outro responsável, 

orientado para a observância das normas”, demonstra que o ECA é ‘cumprido’. 

No entanto, a equipe parece resguardar, estrategicamente, em casos de 

indisciplina, seu poder de decisão, quando mantém, sob sua responsabilidade, 

a escolha de quem pode ou quem não pode acompanhar a criança internada. 

Assim, a legislação foi ‘adaptada’, garantindo as margens de poder dos 

profissionais, naquele contexto. O fato de o acompanhante “não estar 

cooperando” com a equipe é o que justifica, sob a ótica dos profissionais de 

saúde, sua substituição, por outro acompanhante mais “cooperativo”. 

A valorização que a equipe dá ao cumprimento rigoroso das regras, por 

parte dos acompanhantes, é entendida como condição determinante para “o 
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bom entrosamento com a Equipe Multiprofissional (...) e uma melhor 

assistência à criança durante a internação”. Pode-se deduzir que, ao 

acompanhante que reluta em cumprir as regras, caberia a responsabilidade 

pela qualidade, ou não, da assistência prestada. Nenhuma referência é feita às 

condições materiais (incluindo as acomodações, de modo geral, para os 

acompanhantes, os materiais de uso e os recursos humanos) necessárias à 

prestação da assistência à criança hospitalizada e outros que atendam às 

necessidades dos acompanhantes, como, por exemplo, local para dormir, 

fornecimento de roupas de cama, armários para guardar pertences etc. 

Nesse sentido, a sujeição dos acompanhantes às regras seria a 

contrapartida que garantiria a sua convivência harmoniosa com os profissionais 

e, até mesmo, a qualidade da assistência prestada à criança. Se a não-

aquiescência às regras pode acarretar a perda do direito de um determinado 

acompanhante permanecer, no serviço, os profissionais de saúde, de forma 

clara, se reservam o poder de determinar quem pode e quem não pode servir 

ao propósito de acompanhar a criança hospitalizada. É interessante notar que 

a primeira regra emitida, após a introdução do documento, é assim enunciada: 

“a cada criança se garante o direito de ser acompanhada pelos pais ou por 

pessoa responsável”, não havendo uma referência explícita ao ECA, que lhe 

garante esse direito. Esse dado poderia ser interpretado como uma garantia, 

ou mesmo concessão, que o Serviço oferece e não como um direito legalmente 

constituído. 

O conjunto das regras, contidas no documento “Normas para os 

Acompanhantes”, cumpre a função de padronizar a conduta dos 
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acompanhantes, no que diz respeito às rotinas a serem seguidas, em 

conformidade com as regras institucionais, de um modo geral. Define, também, 

os procedimentos que os acompanhantes devem adotar, no trato da criança 

hospitalizada; nos cuidados com higiene e com o ambiente; nos horários de 

visitas, de entrada e saída dos acompanhantes, e no acesso à informação 

sobre a criança, junto ao médico responsável; na circulação de pessoas e 

alimentos e, por fim, nos comportamentos e no relacionamento com os 

profissionais e com os demais acompanhantes. Desse modo, as regras 

serviriam ao propósito de prevenir possíveis desordens, na rotina institucional, 

como, também, permitir o controle sobre os cuidados que estão sendo 

prestados à criança, em função de seu quadro clínico. Por outro lado, observei 

que, de modo geral, o documento oficial, ao mesmo tempo em que estabelece 

regras, também delimita o poder dos profissionais e viabiliza a negociação das 

normas, entre os profissionais de saúde e os acompanhantes. 

4.2  Tipologia das regras. 

Analisando o conteúdo dessas regras, constatei que estas podem ser 

divididas em quatro tipos, conforme sua finalidade, a saber: 

1. coibir comportamentos dos acompanhantes que interferem, direta ou 

indiretamente, nas atividades clínicas e médicas; 

2. estabelecer quais são os espaços circunscritos aos acompanhantes e 

os limites da circulação, no ambiente hospitalar; 
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◊ 

3. ajustar as condutas morais; 

4. determinar que a criança é tutelada pelo hospital. 

4.2.1  Regras que visam coibir interferências, diretas ou indiretas,  dos 

acompanhantes, na atividade médica.  

Embora possa dizer que quase todas as regras, tanto as  contidas no 

documento oficial quanto as expostas nos quadros de avisos, têm como 

objetivo evitar a interferência dos acompanhantes, nas rotinas do serviço e nas 

atividades médicas, além garantir o poder da equipe, no espaço institucional, é 

possível separar um grupo de regras que, se desrespeitadas, podem, 

efetivamente, interferir, mais diretamente ou acentuadamente, no trabalho de 

assistência à saúde da criança, vindo a prejudicá-la, no processo de 

recuperação. 

Esse grupo de regras pode ser dividido em quatro tipos: 

a) as que enunciam ações interditadas aos acompanhantes; 

b) as recomendações relacionadas à higiene do acompanhante; 

c) o trato com a criança; e 

d) como obter informações a respeito do estado de saúde da criança. 

As regras que fazem referência às ações interditadas aos 

acompanhantes proíbem que estes: 

interfiram na assistência de enfermos; 
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◊ 

◊ 

◊ 

◊ 

administrem medicamentos e/ou façam curativos, sem orientação da 

equipe; 

utilizem materiais destinados ao trabalho da equipe, sem autorização 

da enfermagem; 

tragam medicamentos sem autorização; e 

entrem no hospital trazendo qualquer tipo de alimento.  

Pode ser entendido, pelos profissionais de saúde, como “interferência na 

assistência aos enfermos”, qualquer atitude tomada pelos acompanhantes que 

tenha uma repercussão prejudicial à assistência prestada. Algumas das 

situações por mim observadas, apontadas como “interferência indevida dos 

acompanhantes na assistência prestada à criança”, não constam das regras do 

documento oficial. Desse modo, tais circunstâncias fazem referência a 

situações não previstas, no documento oficial. Essas situações abrangem 

desde a interferência direta na atividade do profissional, como: 

“(...) quando ele [o acompanhante] fica se envolvendo no 

serviço de enfermagem. Por exemplo: ô tia, você já fez isso 

assim, assim? Tia, não dá pra fazer isso agora? Aí, muitas das 

vezes, você está fazendo uma outra coisa, aí você fala: espera 

aí (...). Mas é o tipo daquela pessoa que tá meio impaciente. 

Daqui a pouco, pergunta de novo. Aí, é quando eu falo: não é 

nada de urgente? Dá para esperar? Então ‘deixa eu’ fazer uma 

medicação? Depois da medicação, aí, eu vou lhe dar atenção.” 

(Auxiliar de Enfermagem 1). 

Ou, mesmo, o excesso de perguntas de uma acompanhante, definida 

como “uma mãe exigente”: 
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“Ela fica assim, vamos dizer, fica perguntando tudo, (...) às 

vezes, você faz uma coisa e ela não aceita e, você vira as 

costas, ela vai falar para um outro [profissional], vai se queixar 

de você para um outro [profissional], se queixa de um outro 

para você. Isso atrapalha a gente que está trabalhando.” 

(Enfermeira 2). 

Para essa última profissional, tal tipo de atitude interfere, negativamente, 

em seu trabalho; entretanto, formalmente, no documento oficial, não se proíbe 

o acompanhante de indagar sobre a assistência prestada ou sobre como essa 

assistência está beneficiando a criança. O que o documento menciona, como 

regra, é que as informações sobre a criança deverão ser obtidas pela manhã, 

com o médico responsável por sua assistência. Se o acompanhante “pergunta 

muito” e dirige suas indagações ao pessoal de enfermagem, ele não somente 

estaria desconsiderando uma regra como, também, dirigindo suas indagações 

a um profissional inadequado para respondê-las. Alguns acompanhantes 

seguem a regra, à risca, até por terem um entendimento de que o profissional 

capaz prestar esclarecimentos acerca do quadro da criança é o médico (a) 

responsável: 

“Com o pessoal de enfermagem eu não perguntava nada 

porque elas não sabem nada mesmo, tinha que perguntar para 

os médicos, mas eu me dava bem com elas [da enfermagem], 

graças a Deus.” (Acompanhante 6). 

Por outro lado, o modo como o acompanhante trata a criança, no dia-a-dia, 

também pode ser percebido como um fator de interferência indevida, na 

atividade do profissional. Questões relativas à falta de apoio, carinho, cuidados 

higiênicos e atenção do acompanhante com a criança, aparecem, então, como 
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elementos que interferem, na assistência prestada, atingindo não somente a 

criança, mas afetando o trabalho da equipe. Nenhuma das questões 

levantadas acima é citada no documento oficial; no entanto, são mencionadas 

como comportamentos que interferem na assistência prestada à criança. 

“O que atrapalha [no trabalho] é aquela pessoa que larga as 

crianças sozinhas, que não tem cuidado com a criança, que 

não tem carinho com a criança, que não cuida da criança em 

seus cuidados mínimos de higiene: banho, alimentação. Tem 

mãe que sai, vai almoçar e deixa a comida da criança, ali, 

porque ela vai almoçar primeiro. São coisas, assim, totalmente 

absurdas. Tem crianças que estão chorando, a mãe está ali, ao 

lado, não pega a criança no colo, não conforta a criança – você 

não acredita; acredita porque está vendo, ali. Então, essa 

acompanhante atrapalha”. (Médica 1). 

No documento oficial, não há nenhuma referência à responsabilidade do 

acompanhante de banhar a criança e alimentá-la. Também, não consta 

qualquer norma que obrigue o acompanhante a manter, ele mesmo, sua 

criança em condições de higiene. Entretanto, essas situações, não contidas 

nas regras oficiais, parecem que são entendidas, pelos profissionais, ou como 

regras extra-oficiais ou como regras que, de tão evidentes, por si só, seria 

desnecessário escrevê-las. 

Depreende-se, do exposto acima, que a regra que proíbe o 

acompanhante de interferir na assistência prestada aos enfermos é muito vaga 

e sujeita a interpretações variadas, por parte dos profissionais. Não sendo 

especificado, no documento oficial, o que constitui ‘interferência indevida’ na 

assistência prestada, cada profissional pode, de acordo com suas convicções e 
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vivencias, no cotidiano de seu trabalho, nomear e especificar o que ele 

considera interferência indevida do acompanhante. Cada profissional pode, 

então, se apropriar da regra e apresentar a sua própria versão. 

Ao acompanhante é permitido fazer pequenos curativos e administrar 

medicamentos à criança sob a sua responsabilidade. Entretanto, essas ações 

são admitidas, apenas, com autorização e orientação da equipe. Há uma regra 

bem clara que proíbe os acompanhantes de, sem orientação e 

acompanhamento, tomar para si esse tipo de responsabilidade, uma vez que 

esse procedimento, quando não autorizado, pode se constituir em um risco à 

saúde da criança. Nesse sentido, também é vedado aos acompanhantes trazer 

quaisquer medicamentos ou alimentos de fora do Serviço. 

Há um grupo de regras que fazem referências aos cuidados higiênicos 

que os acompanhantes devem obedecer. Nesse grupo, relacionam-se normas 

de conduta referentes: 

1. às condições de higiene do próprio acompanhante; 

2. aos cuidados higiênicos que o acompanhante deve observar, relativos 

ao trato com a criança; e 

3. aos cuidados higiênicos que o acompanhante deve observar 

concernentes às regras do serviço. 

A primeira regra citada recomenda que os acompanhantes devem 

“manter-se em boas condições de higiene”. A equipe espera que os 

acompanhantes tomem banho, todos os dias, preferencialmente, na parte da 

manhã, e mantenham suas vestimentas limpas.  
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Os acompanhantes são instados a se manterem “em boas condições 

higiênicas”, pois estão muito próximos e manipulam, freqüentemente, a criança 

enferma. Para viabilizar a higiene dos acompanhantes, há um banheiro, em 

cada enfermaria, menos no CTII. Este banheiro é destinado às crianças e aos 

acompanhantes, inclusive aos acompanhantes de crianças hospitalizadas no 

CTII. Ali, é possível atender suas necessidades fisiológicas e tomar banho. 

Crianças pequenas são banhadas em pequenas banheiras de plástico; 

crianças maiores e em condições de andar, tomam banho no chuveiro, o 

mesmo que é utilizado pelos acompanhantes. O uso comum dos banheiros, por 

pacientes e visitantes ou acompanhantes, não é recomendável, pois pode ser 

um fator de contaminação e difusão de infecções. Entretanto, às determinações 

biomédicas, sobrepõem-se a realidade institucional e suas condições 

concretas: não existe local apropriado para os acompanhantes cuidarem de 

sua higiene pessoal, atenderem suas necessidades fisiológicas, e nem existe, 

no andar, um banheiro exclusivo para uso dos visitantes. Assim, os 

acompanhantes partilham o mesmo banheiro que as crianças enfermas e não é 

incomum encontrar visitantes utilizando o mesmo banheiro. 

O banho, na parte da manhã, coincide com o horário de maior 

movimento, nas enfermarias, pois, nesse horário, os médicos passam as visitas 

às crianças enfermas e o pessoal de enfermagem dá o suporte necessário ao 

desenvolvimento do trabalho. A grande movimentação, na enfermaria, exige 

que todos estejam atentos e sejam cooperativos. Espera-se que os médicos, 

nessa ocasião, encontrem as crianças, que devem ser banhadas pelas mães, 

limpas e adequadamente higienizadas. Entretanto, observou-se que os 
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acompanhantes, principalmente as mães-acompanhantes, costumam 

desconsiderar, de forma contumaz, essa regra. Indiferentes aos apelos do 

pessoal de enfermagem, para que levantem, tomem banho e banhem seus 

filhos, “Algumas acompanhantes continuam deitadas, dormindo e levantam no 

momento que bem entendem.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Freqüentemente, encontramos, na Clínica Pediátrica, as mães dormindo, 

tranqüilamente, até além das 11 horas da manhã, em meio a uma enfermaria 

movimentada e ruidosa. Esse fato pode ser resultado de uma noite mal 

dormida, por conta das acomodações ou porque saíram e chegaram tarde, ou, 

ainda, porque ficaram conversando, até mais tarde, com outras mães. Por outro 

lado, essa situação, não rara, pode evidenciar a dificuldade de adaptação da 

acompanhante à disciplina imposta pelo Serviço e que não se coaduna com 

sua realidade cotidiana, com seus padrões de vida. As expectativas que a 

equipe de saúde nutre, quanto ao comportamento das mães, parecem 

relacionadas ao que a equipe considera como aceitável e significativo em 

relação à sua (da equipe) própria cultura profissional. Desse modo, espera-se, 

ainda, que o ato de ‘acompanhar’ a criança enferma seja incorporado como um 

‘trabalho’, em que se tem horário rígido, rotinas a serem cumpridas e 

protocolos. Assim, o tipo de sanção que se propõe ao acompanhante se 

assemelha à relação patrão-empregado: pode ser substituído por outro, não 

pode se atrasar e tem que ser cooperativo. 

Ainda nessa linha, a equipe recomenda, diariamente e repetidas vezes, 

aos acompanhantes que estes devem “lavar as mãos antes e após o manuseio 

da criança”. Também esse comportamento não é observado, sugerindo que os 
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acompanhantes têm seus próprios códigos higiênicos. Lavar as mãos, antes e 

depois do manuseio da criança, pode parecer um hábito higiênico difícil de ser 

assimilado por alguém que, em sua própria casa, tem, no uso constante de um 

material, como o sabonete, por exemplo, um fato raro. Mesmo que se tenha 

acesso freqüente a água e sabonete, não é usual que as mães lavem, 

sistematicamente, as mãos, todas às vezes que vão pegar os filhos. Essa 

norma do hospital “espera” que as exceções virem rotina, que sejam 

incorporadas, pelos acompanhantes, como uma regra. Daí a necessidade de 

que essa recomendação seja reiterada, repetidas vezes, notadamente, pelo 

pessoal de enfermagem, como se fora um mantra. E, no entanto, essa regra 

não é incorporada, mesmo havendo, dentro de cada enfermaria, banheiro, 

água corrente, chuveiro, pias e o sabonete. 

Outras regras que deveriam ser observadas pelos acompanhantes se 

referem “aos cuidados higiênicos que o acompanhante deve observar 

concernentes com as regras do serviço de pediatria”. Nesse caso, é 

recomendado que os acompanhantes: 

conservem a limpeza das enfermarias;  

conservem em ordem o leito do paciente;  

não se deitem em macas ou nos leitos das crianças. 

Essas recomendações são consideradas medidas importantes, em 

qualquer instituição hospitalar. Têm como objetivo evitar que possam ser 

disseminadas infecções hospitalares, que haja a contaminação de um paciente 

para outro, ou mesmo que os acompanhantes possam ser contaminados. São 
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medidas de proteção ampla e prevenção, que envolvem todo o pessoal que 

circula no setor. 

Sob responsabilidade do acompanhante está, portanto, a manutenção 

de sua higiene pessoal e da enfermaria, no sentido de sua conservação. Esses 

cuidados são básicos, na vida cotidiana, e, no ambiente onde se encontram 

crianças enfermas, são exigidos, ainda, com um maior rigor. Entretanto, vale 

ressaltar que, subjacente a tais medidas, encontra-se, também, um discurso 

disciplinador, cuja funcionalidade implica a adesão dos acompanhantes às 

rotinas hospitalares, numa tentativa de que as atividades individuais sejam 

coletivamente articuladas, em consonância com as determinações da equipe 

de saúde. 

Entende-se por “conservar a limpeza das enfermarias” os cuidados de 

não espalhar roupas, jogar papel no chão ou mesmo farelos de alimentos, 

ainda que existam servidores encarregados de fazer a faxina, nas enfermarias, 

diariamente. Desse modo, pede-se aos acompanhantes que evitem as práticas 

que podem deixar o ambiente ‘inadequado’. 

No que se refere à utilização da pia, o objetivo é impedir que uma pia 

que é, habitualmente, utilizada para lavar mãos sujas, possa servir a outros 

fins, como lavar roupas em local que pode estar contaminado. A pia deve ser 

utilizada pelos acompanhantes e pelos profissionais da equipe antes e depois 

de se manusear uma criança doente. 

São quase 18 horas. Encontro-me dentro de uma das 

enfermarias da Clínica Pediátrica, quando uma acompanhante 
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lava duas peças de roupas íntimas, na pia destinada, 

exclusivamente, à higiene das mãos. Quando termina sua 

tarefa, leva as peças para o banheiro e improvisa um varal para 

pendurá-las. Na enfermaria encontram-se, além dos pacientes 

e das acompanhantes, duas estagiárias de medicina. (Diário de 

Campo, maio de 2005). 

Outra recomendação se refere à manutenção do leito da criança em 

ordem, o que quer dizer limpo e em condições higiênicas adequadas à criança 

enferma. Portanto, a criança deve estar, sempre, sendo observada pelo 

acompanhante, que deve, também, alimentá-la, providenciar seu asseio e 

manter o leito limpo. Ali, não cabem farelos de comida e nem criança não 

corretamente higienizada, o que justifica a recomendação de não se manter 

alimentos, nas cabeceiras dos leitos, recomendação essa tratada mais adiante, 

mas que também serve ao presente propósito. Essa responsabilidade é 

atribuída, pela equipe do serviço, ao acompanhante. 

Para a equipe de saúde é importante que o leito da criança seja mantido 

em ordem, sem servir de ‘banco’ a visitantes ou acompanhante, guarda-

embrulhos etc. Essa regra tem a finalidade de manter a higiene e a arrumação 

adequada do leito. Essa medida foi, também, decorrente do fato de que alguns 

acompanhantes e visitantes utilizam o leito da criança, dessa forma. 

Uma das médicas residentes da Neurocirurgia me procurou 

para queixar-se, particularmente, de uma mãe-acompanhante, 

que estava dormindo, sem que eu lhe perguntasse nada. Até 

então, só havia me apresentado e esclarecido que estava ali na 

condição de pesquisadora. Talvez por essa razão a médica 

tenha me procurado para falar que, ali, havia um problema 

muito sério – as mães se deitavam para dormir, no leito, junto 
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às crianças. Disse-me que não adiantava falar nada com elas, 

pois o comportamento era recorrente. (Diário de Campo, março 

de 2005). 

Encontro-me observando a movimentação da enfermaria de 

Neurocirurgia. As visitas começam a chegar, e entram três 

visitantes. A enfermeira saiu, por uns instantes. Quase em 

seguida, entra um homem, segurando uma bíblia, e dirige-se à 

mãe de um menino hospitalizado. Eles se abraçam e ela, 

chorando, conta-lhe o que está se passando com seu filho. Ele 

a consola. Senta-se, confortavelmente, no leito do menino, 

inclusive, recostando meio corpo na cama. Abre a bíblia e 

começa a orar junto com a mãe do menino. Este, de olhos 

abertos, fixa o teto da enfermaria. Nesse momento, a 

enfermeira chega. Dirige-se, imediatamente, ao pastor – 

suponho que é o que ele deve ser – e pede, gentilmente, que 

ele saia da cama do menino. Dá todas as explicações 

necessárias, e o pastor se desculpa e levanta. (Diário de 

Campo, junho de 2005). 

Interessante notar que os usuários do Serviço de Pediatria guardam os 

hábitos de seu universo cultural. Assim, se residem em pequenas casas ou 

casas com poucos cômodos, às vezes, até um único cômodo, a cama, nesses 

pequenos locais, serve, também, como sofá e vice versa. O ato do visitante 

‘sentar-se à cama’ é comum, uma vez que, em casa, pode não haver espaço 

para que ele seja acomodado de outra forma. Por outro lado, as visitas devem 

ficar sentadas, devem merecer a melhor acomodação que a casa pode 

oferecer, é o que nos diz o senso comum. O dono da casa, portanto, está 

acostumado a ceder lugar, o lugar de que dispõe, às visitas, para que estas 

não permaneçam de pé. Nos hospitais públicos, os visitantes habitualmente 

ficam de pé. Desse modo, o fato de os acompanhantes oferecerem ou 

permitirem que os visitantes se acomodem nos leitos das crianças, ou mesmo 
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que recebam, dos primeiros, um convite para se sentarem, na poltrona que 

lhes serve de leito, deveria ser compreendido dentro desse contexto. 

Há um grupo de regras que fazem referência ao que a equipe considera 

“comportamento inadequado dos acompanhantes”. Nesse grupo, encontra-se 

uma série de orientações, também, apontadas pela equipe de saúde como 

fatores que, se não observados, podem influir, negativamente, nas atividades 

clínicas e médicas, podendo prejudicar a criança internada, tais como:  

fumar dentro do setor;  

utilizar aparelhos sonoros em alto volume; 

trazer alimentos de fora do hospital; 

manter alimentos nas cabeceiras; 

fazer as refeições no refeitório próprio do andar, nos horários 

marcados; 

oferecer à criança somente alimentos autorizados; 

atender exclusivamente a criança que está acompanhando;  

 obter informações sobre a criança internada com o médico que 

estiver passando a visita na enfermaria, pela manhã.  

A proibição de fumar, dentro do setor, surge para além do contexto das 

campanhas antitabagistas, à medida que o tabagismo é, reconhecidamente, 

um fator de risco de doenças para fumantes e, também, para outras pessoas, 

ao transformá-las em fumantes passivos. Desse modo, os acompanhantes que 

têm o hábito de fumar, fazem-no, fora das enfermarias ou no vão entre as 

escadas ou, mesmo, fora do prédio do hospital. 
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A interdição, no que se refere à utilização de aparelhos sonoros em alto 

volume, atende à necessidade de manter, tanto quanto possível, o ambiente 

calmo e a iluminação noturna (no caso de televisão) controlada, sem que 

perturbem o repouso ou prejudiquem o sono das crianças hospitalizadas. Esta 

é uma medida importante, pois, o alto volume é prejudicial ao repouso dos 

pacientes, tirando-lhes a tranqüilidade. 

A proibição de que as visitas, ou mesmo os acompanhantes, tragam 

alimentos para dentro do serviço tem, como primeiro fundamento, a 

importância de ser seguida uma dieta para o paciente, que não prejudique ou 

possa agravar sua doença; um exemplo claro é a relação entre doce e 

diabetes, dentre outras. Um outro aspecto é o risco de ser trazido para a 

criança um alimento sem condições de higiene e facilmente perecível; 

alimentos manipulados por pessoa doente etc. 

Quanto às regras que proíbem que se mantenham alimentos junto às 

cabeceiras das camas e obrigam os acompanhantes a fazer suas refeições no 

refeitório localizado no próprio andar, nos horários marcados, são medidas que 

parecem se impor, como necessárias ao ambiente hospitalar. Se o 

acompanhante pudesse fazer suas refeições, no quarto, ou mesmo deixar 

alimentos, na mesa de cabeceira, isso poderia viabilizar uma ‘variação’ 

inadequada da dieta da criança, em prejuízo de sua saúde. 

O acompanhante não deve oferecer à criança qualquer alimento que 

esteja fora de sua dieta, pois esta é compatível com seu estado de saúde, 

determinada pelo médico responsável e organizada pela nutricionista. O risco 
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de se oferecer à criança outros alimentos está diretamente relacionado à sua 

enfermidade. Esta pode exigir restrições alimentares que nem sempre agradam 

à criança e ao acompanhante. Modificações na dieta da criança ou adaptações 

que não prejudiquem a saúde da criança poderiam acontecer, em função de 

entendimentos entre o acompanhante e o nutricionista. Para tanto, os 

acompanhantes deveriam encontrar um espaço para manter tanto o acesso a 

esse profissional quanto um diálogo que viabilizasse suas demandas. 

Outra regra é a de que o acompanhante atenda “exclusivamente a 

criança que está acompanhando”. Essa recomendação pode estar relacionada 

à razão da presença do acompanhante nas enfermarias, direito legalmente 

instituído. O acompanhante ser responsável exclusivamente pela sua criança 

significa que essa presença é importante para que a criança enfrente o 

desconforto e o medo que a hospitalização pode ocasionar, além do 

afastamento de sua casa e de seu pequeno universo. Desse modo, o 

acompanhante está colaborando para uma boa evolução da enfermidade, 

prevenindo acidentes e, principalmente, no apoio à criança fragilizada pela 

doença. O atendimento a outra (ou outras crianças) poderia gerar 

responsabilidades que aquele acompanhante não deveria ter. Vale ressaltar 

que essa regra, também, pode estar relacionada aos controles, de um lado, 

sobre o risco de contaminação e, de outro, sobre os procedimentos que devem 

ser dispensados à criança por parte do pessoal de enfermagem.  

No que se refere à obtenção de informações acerca do estado de saúde 

da criança e da evolução de sua enfermidade, o serviço tem como regra que 

“as informações sobre as crianças internadas deverão ser obtidas com o 



 139
 
 

                                      

médico que estiver passando a visita na enfermaria, pela manhã”. Esta regra 

parece estar em consonância com duas resoluções emitidas pelos conselhos, 

federal e estadual16, de medicina que determinam que somente o médico que 

tenha examinado a criança e acompanhado a evolução do caso, pelo 

prontuário, terá condições de dar as informações, oralmente ou por escrito, ao 

responsável pela criança. Tal norma, entretanto, exclui a possibilidade de que 

outro familiar, também responsável pela criança, possa obter quaisquer 

informações sobre o seu estado de saúde, fora do horário estabelecido.  

O estabelecimento de um determinado horário, para informar os 

acompanhantes sobre o quadro clínico da criança, constitui-se como uma 

medida disciplinadora e centralizadora. É uma medida disciplinadora na medida 

em que tenta adequar possíveis demandas dos acompanhantes a rotinas pré-

estabelecidas pelos médicos. É centralizadora, pois, credita somente a um 

médico responsável a capacidade de fornecer informações acerca da evolução 

da criança. Caso esse médico se ausente, por alguma razão, nenhum outro 

poderá esclarecer o caso – é o que estaria, implicitamente, afirmado. 

Por outro lado, tal medida pode, também, cumprir outras finalidades, tais 

como: dar ao acompanhante um espaço para que ele possa, além de saber de 

seu filho, tirar suas dúvidas e expressar seus sentimentos e fantasias; impedir 

que outro médico, não responsável pela criança, seja abordado pelo 

acompanhante; manter uma rotina, no atendimento à criança, preservando, 

 
16 Resolução CFM nº 1.605/2000. Dispõe sobre revelação do segredo médico, o que impõe ao 
médico a sua preservação e, se for o caso, após o exame do paciente, fornecer declaração 
sobre a condição patológica, a quem de direito, como prevê a Resolução CREMERJ nº 
104/1996, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro.  
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também, a margem de circulação do próprio médico, no ambiente hospitalar. 

Entretanto, é interessante observar que, não sendo o médico responsável 

procurado ‘fora do seu horário’, sua participação em esquemas de organização 

e distribuição das tarefas entre seus pares, tão comuns em instituições 

públicas, é facilitado. Nesse sentido, o estabelecimento do horário para o 

recebimento de informações, por parte dos acompanhantes, parece funcionar 

como uma possível adequação aos esquemas de trabalho estabelecidos entre 

os médicos. 

4.2.2 Os espaços circunscritos aos acompanhantes e os limites da circulação no 

ambiente hospitalar. 

As regras que tratam, especificamente, dos espaços circunscritos aos 

acompanhantes, no Serviço, podem ser divididas em dois subtipos: as que 

fazem referências aos horários estabelecidos para as trocas dos 

acompanhantes, para a visitação e entrada, no setor, e outras, que tratam da 

circulação, propriamente dita, do acompanhante, no interior do Serviço e para 

fora deste. 

No primeiro subtipo, encontramos as seguintes regras: 

A troca de acompanhantes deverá ser realizada no período das 8:00 

às 9:00 horas, das 15:00 às 16:00 horas e das 19:00 às 20:00 horas. 

Casos excepcionais serão avaliados pelo Serviço Social;  

É proibida a entrada do acompanhante após as 22:00 horas, salvo 

com autorização prévia; 
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O horário de visita no setor é das 15:00 às 16:00, diariamente (três 

pessoas), não sendo permitidas autorizações para visitas fora dos 

horários pré-determinados, salvo exceções, avaliadas pelo Médico 

responsável, Enfermeira responsável e Assistente Social; 

O acompanhante deverá procurar o Serviço Social tão logo se 

acomode com a criança na enfermaria, para que se proceda ao 

preenchimento da ficha social da criança. 

As regras que estabelecem os horários para que se efetuem as trocas 

de acompanhantes, a entrada de pessoas no setor e os horários de visitação 

têm como finalidade a manutenção de uma rotina de trabalho, no Serviço, de 

tal forma que o trânsito de pessoas estranhas possa estar sob controle da 

equipe médica. Essas rotinas visam, também, à segurança das crianças, dos 

acompanhantes e dos profissionais que ali permanecem.  

No caso do horário de visitação, pode se supor, também, que a norma 

tenha como objetivo evitar que o paciente fique ansioso com esperas fora de 

horário e, desse modo, tenha seu repouso prejudicado.  

O horário de visitas e o número de visitantes parecem levar em 

consideração a necessidade de que não se prejudique a ação dos profissionais 

responsáveis e, ainda, evitar que um número exagerado de visitantes possa 

criar tumultos, conversas em tom elevado e até discussões entre visitantes, 

com trocas de opiniões sobre a situação clínica dos pacientes. Entretanto, nem 

sempre os horários estabelecidos estão em consonância com a realidade 

vivenciada pelos acompanhantes. Há casos em que os acompanhantes, por 

motivo de trabalho, ou outro, não conseguem se adequar à rotina estabelecida. 
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Por essa razão, tanto as assistentes sociais quanto o pessoal de enfermagem, 

ou mesmo um médico específico, podem autorizar alguma medida fora do 

previamente determinado. No entanto, sem que haja uma negociação prévia 

entre os membros da equipe, quanto a autorizações ‘fora da rotina’, é possível 

que os profissionais entrem em conflito. 

“Eu cheguei para ela [assistente social], na verdade, eu tava 

negociando as visitas do pai, né? Pelo horário dele de trabalho, 

ele não tinha como vir às visitas, na parte da tarde; a principio, 

ele precisava de horários noturnos e ela não queria abrir mão 

de jeito nenhum. Ela falava: dez minutos, das 8:00 às 9:00 

horas, dez minutos. Ele vai chegar aqui às oito horas e vai ficar 

dez minutos e vai sair. No final de semana, quando o bebê foi 

para o CTI, não era [referência à regra da visita]. Ela [a 

assistente social] não tava mais aqui, tava fora do horário dela. 

Ele [o pai] permaneceu no hospital, com a autorização dos 

médicos. (...) Então, quem deu essa autorização de 

permanência para ele [o pai], parece que foi uma assistente 

social de um outro andar e ela [a assistente social que negou a 

permissão] ficou muito chateada com isso porque ela não 

negociou comigo”. (Acompanhante 2). 

Quanto aos horários específicos para a de troca dos acompanhantes, 

pode-se dizer, também, que essa determinação atende à necessidade de 

serem transmitidas as informações e recomendações sobre as crianças, pelo 

médico que inicia o seu turno, de manhã, ou que o encerra, à noite. Vale 

ressaltar que o horário dessa troca não colide com a legislação vigente17, que 

permite o livre acesso às enfermarias para crianças, nos hospitais do Estado 

do Rio de Janeiro, da mãe ou responsável pelo menor ali internado, nem com o 

 
17 Lei (estadual) nº 2.472, de 27 de março de 1995, do Estado do Rio de Janeiro.  
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ECA. Entretanto, pode colidir com a realidade da família, do acompanhante, 

realidade esta que nem sempre ‘se encaixa’ nos horários estabelecidos. 

No que diz respeito à regra de que o acompanhante procure o 

Assistente Social, imediatamente após a instalação da criança, na enfermaria, 

constitui uma rotina negociada entre o pessoal de enfermagem, que 

encaminha, e as Assistentes Sociais, que recebem o acompanhante. A 

finalidade do encaminhamento é garantir que os assistentes sociais realizem 

uma entrevista com a família da criança, fazendo um estudo da situação 

socioeconômica e familiar. Tal estudo tem como objetivo ajudar a equipe na 

assistência prestada à criança e levantar os possíveis problemas que poderão 

interferir no tratamento. Para tanto, nesse momento, as assistentes sociais 

realizam uma primeira entrevista com os acompanhantes, preenchem uma 

ficha social contendo os dados relevantes que possam, inclusive, auxiliá-las no 

acompanhamento da criança e de sua família, durante o período que durar a 

internação, até sua alta hospitalar. 

O segundo subtipo de regras, que trata dos espaços circunscritos aos 

acompanhantes e os limites da circulação no ambiente hospitalar, diz respeito 

à circulação propriamente dita. O documento oficial estabelece que o 

acompanhante não pode: 

permanecer em outras enfermarias; 

permanecer nos corredores externos; 

entrar no Posto de Enfermagem sem autorização. 
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Os acompanhantes não devem transitar por outra enfermaria que não 

seja aquela em que esteja internada a criança que acompanha e tampouco 

ficar ‘vagando’ pelos corredores do Serviço e do hospital. Essas regras 

(permanecer em outras enfermarias e não permanecer nos corredores 

externos) foram criadas em função das acompanhantes de crianças internadas, 

particularmente, na Clínica Pediátrica. Essas acompanhantes costumam ter 

esse tipo de comportamento, mais acentuadamente, pelo fato de suas crianças 

terem internações reincidentes e, também, de ser o quadro clínico de tais 

crianças considerado de menor gravidade. Assim, essas acompanhantes se 

sentem um pouco ‘em casa’, guardam uma certa intimidade com a equipe; 

algumas se conhecem por terem acompanhado seus filhos, nas mesmas 

ocasiões. Essas características parecem determinantes dessa realidade: tais 

acompanhantes costumam circular, pelo Serviço e por outras enfermarias, com 

certa desenvoltura, formando pequenos grupos de conversas, passeios e 

saídas, para fumar e tomar café, na cantina do hospital, ou mesmo para se 

divertirem, à noite, o que não constitui casos isolados. Desse modo, essas 

acompanhantes têm um espaço, dentro do setor, que não se iguala ao espaço 

dos profissionais da equipe, assim como não se iguala ao espaço ocupado 

pelas outras acompanhantes. 

Quando o acompanhante se afasta do leito da criança, com autorização 

fornecida pelo pessoal de enfermagem, de um modo geral, ele retorna, 

rapidamente, ficando, por pouco tempo, afastado da enfermaria. Quando um 

acompanhante, freqüentemente, sai, sem autorização, pode-se dizer que se 

trata de um acompanhante habituado a desrespeitar, se não todas, quase 
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todas as regras do Serviço. Nesses casos, podem ser registrados conflitos 

entre acompanhantes e pessoal de enfermagem. Se o conflito não for 

resolvido, nesse âmbito, as assistentes sociais são chamadas para ‘resolverem 

o problema’. 

A partir das duas regras acima comentadas, foi determinado, também, 

no documento “regras oficiais”, que cada acompanhante deve: 

permanecer próximo ao leito do paciente o maior tempo possível; 

comunicar à enfermagem/serviço social em caso da necessidade de 

ausentar-se; 

Essas regras parecem cumprir a finalidade de garantir ao pessoal de 

enfermagem que a criança está sendo, permanentemente, assistida, o que 

quer dizer, exatamente, 24 horas por dia, e que qualquer intercorrência deve 

ser, imediatamente, informada à equipe, pelo acompanhante.  

“(...) quando [a acompanhante] nos comunica que vai sair para 

fazer alguma coisa, a gente sabe que aquela mãe não está ali 

presente e vai dar mais atenção àquela criança, vai ficar mais 

de olho nela, observando mais aquela criança. É diferente.” 

(Enfermeira 3). 

A comunicação da saída do acompanhante serviria, nesse caso, para 

que o pessoal da enfermagem ficasse mais atento àquela criança. Por outro 

lado, se o objetivo da permanência do responsável for entendido como o de 

colaborar, com sua presença junto à criança, ele deveria permanecer “o maior 

tempo possível” junto à mesma, uma vez que o acompanhante passa a ter um 

papel importante, na recuperação da criança enferma. Entretanto, o 
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entendimento do que seja “o maior tempo possível” pode variar muito, de 

profissional para profissional. Há profissionais que entendem que os 

acompanhantes, principalmente as mães, têm que ficar 24 horas por dia, ao 

lado da criança; outros entendem que isso não é possível, pois gera um 

desgaste muito grande para o acompanhante, podendo, inclusive, estressá-lo. 

Esses últimos costumam ser mais flexíveis, quanto ao cumprimento das regras, 

e demonstram mais empatia com o acompanhante. 

4.2.3  Regras que visam ajustar as condutas morais. 

Nesse grupo, encontram-se regras que tratam de interdições impostas 

aos acompanhantes, tais como: 

andar descalço e usar roupas inadequadas (short, mini-saia, 

transparentes, etc.); 

permanecerem alcoolizadas no setor. 

Há uma regra que tem como fundamento o costume local, que visa 

impedir que os acompanhantes circulem, pelas enfermarias e corredores do 

Serviço, descalços e usando roupas inadequadas. São tidas como roupas 

inadequadas os shorts, as mini-saias, as roupas transparentes ou as roupas 

assemelhadas, do ponto de vista do argumento biomédico. O fato de uma 

pessoa andar descalça, por exemplo, pode se tornar perigoso, permitindo 

contaminação de quem o faz, por possíveis resíduos e lixo. 

Essa regra objetiva disciplinar e modificar atitudes próprias do universo 

cultural dos acompanhantes, especialmente, no que diz respeito ao modo como 
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eles se vestem, e adaptá-los às concepções que a equipe tem do que seja uma 

vestimenta adequada ao ambiente hospitalar.  

Observou-se um consenso entre os profissionais de saúde quando 

apontaram, sistematicamente, que o maior problema enfrentado, 

cotidianamente, no Serviço de Pediatria é, justamente, as roupas que os 

acompanhantes usam. Essas reclamações são dirigidas, especificamente, às 

mulheres acompanhantes que, segundo a opinião desses profissionais, são 

inadequadas ao ambiente hospitalar. 

“A gente vê mães com umas roupas muito reduzidas: short, 

topezinho. Teve uma mãe que veio para a revisão de uma 

criança de short e de sutiã. Isso acaba gerando transtornos e a 

gente tem que pedir para a pessoa se comportar de uma 

maneira mais adequada.” (Enfermeira 3). 

“(...) às vezes, até isso é complicado, você vê mãe de sutiã, 

andando para lá e para cá, e a gente tem médicos [homens], 

tem outros acompanhantes que são pais, tios. Isso gera 

problemas de ordem de convívio social.” (Médica 1). 

“Não existe um amparo legal para certos impedimentos, não 

está escrito em lugar nenhum do hospital que elas não podem 

andar de top e shortinho curto, barriga de fora e perna de fora. 

Não tem regra nenhuma; então, se você diz que não pode, tem 

até que dizer por que não pode, né? Eu gostaria de escrever: é 

proibido. Não vai ficar aqui dentro [fala incisivamente]; mas não 

tem nem amparo legal, para fazer isso.” (Assistente Social 2). 

Normalmente, as acompanhantes se vestem com roupas curtas, justas, 

decotadas e/ou transparentes (shorts, mini-saias e tops), usam chinelos ou 

andam descalças. Os profissionais homens entendem que o uso desse tipo de 
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roupa transparece um “comportamento sedutor” (Médico 2). As profissionais 

mulheres, quando criticam a inadequação desse tipo de traje, parecem esperar 

que as acompanhantes adotem padrões semelhantes aos que regulam a 

maneira como elas próprias se vestem. 

As mães-acompanhantes, de modo geral, não se importam com as 

sugestões, as críticas e as possíveis advertências feitas pelos profissionais, ou 

mesmo pelas guardetes, quanto ao tipo de roupas que usam.  

“Usar roupas curta, só a guardete é que implica mais, e 

ninguém respeita [risos]. Tem uma guardete que usa uma saia 

curtinha também.” (Acompanhante 5).  

“Eu me visto do meu jeito, eu não sou freira, as roupas que 

tenho são essas.” (Acompanhante 1). 

Sabe-se que muitos dos usuários do hospital público são pessoas de 

baixo poder aquisitivo, de pouca ou nenhuma educação formal e que residem 

em bairros e comunidades localizados nas periferias, ou mesmo em lugares 

centrais, entretanto, não menos empobrecidas. Essa situação é semelhante à 

de alguns servidores, que, por utilizarem uniformes em seu trabalho, não 

revelam a aparência de suas vestimentas cotidianas, ficando, desse modo, 

protegidos quanto a possíveis críticas, mas, na posição de fazê-las às 

acompanhantes. 

A sugestão apontada pelos servidores, para a resolução desse 

‘problema’, seria a utilização, obrigatória, de um capote para todos os 

acompanhantes, o que não é viável por duas razões: primeiro, porque o 

hospital não tem recursos para fornecer um capote, diariamente, a cada 
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acompanhante (somente recebem capotes os acompanhantes de crianças 

internadas no CTQI); segundo, porque as acompanhantes alegam não se 

sentirem confortáveis, pois, o capote é grande e quente.  

“Eu já vi [o capote que o acompanhante usa no CTQI]; é 

porque as crianças de lá estão queimadas e precisam; mas 

aqui [Clínica Pediátrica], não; aqui, não tem nem ventilador, e a 

gente tem que ficar com um montão de roupa? Essa não. Eu 

boto as roupas que tenho.” (Acompanhante 5). 

O uso de suas próprias roupas parece deixar as acompanhantes mais 

próximas de suas realidades. São as roupas que podem e que escolheram 

comprar. A escolha da roupa implica uma adequação entre o que lhes ‘cai bem’ 

e o recurso de que dispõem para comprá-las. Cabe ressaltar que, mesmo no 

ambiente hospitalar, a vaidade das mulheres não deixa de existir. Por outro 

lado, o uso de roupas próprias pode traduzir, também, uma tentativa de criar 

algo de familiar, num ambiente estranho, ainda que o ‘familiar’ esteja 

representado pelas suas roupas e pela sua imagem. 

Vale ressaltar que, embora as roupas utilizadas pelos acompanhantes 

tenham sido observadas pelos profissionais como o maior problema enfrentado 

no serviço, não foi observado e nem mencionado, por qualquer dos 

entrevistados, um conflito motivado por esta razão. O problema, talvez, esteja 

no fato de que os profissionais não conseguiram impor um padrão de 

vestimentas “adequadas ao ambiente hospitalar”. Desse modo, é possível que 

os profissionais se sintam desafiados em sua autoridade, pois os 

acompanhantes não acatam suas solicitações e nem respeitam a regra contida 

no documento “Normas para os Acompanhantes”. Sentem-se impotentes, até 
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porque não existe nenhum amparo legal que lhes possibilite tomar alguma 

medida contra os acompanhantes. 

A regra que proíbe a permanência de pessoas alcoolizadas18, no Serviço 

de Pediatria, foi determinada em função do registro de casos de 

acompanhantes que saíam, à noite, e retornavam ao hospital alcoolizados ou 

sob efeito de outra droga (maconha ou cocaína, por exemplo).  

“As mães saem daqui, sabe por que? Namorar na Central, 

transar, cheirar, fumar, beber e, aí, chegavam aqui uma hora, 

duas horas da manhã, alcoolizadas, cheiradas, criando 

confusão, aqui, falando alto nas enfermarias; acordam outras 

mães, acordam outras crianças, entendeu?” (Assistente Social 

2). 

Esses fatos configuram um comportamento socialmente condenável, 

com a agravante de provocar, potencialmente, grandes riscos às crianças 

internadas. Dependendo da gravidade da situação e por constituir, inclusive, 

um ato ilícito, pode levar a equipe a recorrer ao Conselho Tutelar. Essa medida 

tem, como finalidade, proteger a criança sob responsabilidade do hospital, 

tornando inaceitável a ocorrência de tumultos entre os acompanhantes, os 

servidores do hospital e a equipe de saúde. 

4.2.4  Regra que determina que a criança é tutelada pelo hospital. 

A criança internada, em uma instituição hospitalar, se encontra sob 

tutela e responsabilidade do Serviço de Pediatria e do hospital. Essa tutela está 

 
18 O Parecer CFM nº 29/1994, do Conselho Federal de Medicina, considera o alcoolismo uma 
enfermidade sujeita à dependência física e psíquica do organismo do usuário. 
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definida pela regra que impede o acompanhante de “sair com a criança do 

setor sem autorização”. Quando há casos em que o acompanhante insiste em 

retirar a criança do Serviço, à revelia da determinação médica, aquele deverá 

assinar um termo de responsabilidade, caso a equipe não consiga reverter a 

situação. Vale ressaltar, entretanto, que, dependendo da gravidade do quadro 

clínico da criança, é possível que a equipe impeça a saída da criança, com a 

ajuda das assistentes sociais que, imediatamente, acionam o Conselho Tutelar 

ou ameaçam o acompanhante de fazê-lo, com o objetivo de proteger a criança. 

Neste último caso, não foi observada nenhuma situação em que o 

acompanhante ‘enfrentou’ a assistente social e deixou o hospital com a criança. 

Não é incomum, conforme foi observado, as assistentes sociais se utilizarem 

desse recurso. 

“Já teve caso de [um acompanhante] querer tirar a criança 

[do hospital à revelia da equipe]. A gente não deixa sair; a 

gente chama o pai da criança; se não tem pai, chama a avó; se 

não tem avó, procura alguém que seja, junto com aquela mãe, 

responsável pela criança. A gente fala com a assistente social, 

reúne todo mundo pra tentar convencer aquela mãe de não 

levar a criança embora. Ela [a mãe] tem o direito de levar, mas 

(...) se ela sai, a gente anota: mãe saiu, à revelia, com o filho. O 

assistente social fica sabendo, a gente avisa: pegou o filho e foi 

embora. A gente vai segurar? A gente não tem o direito de 

segurar ninguém.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

“(...) a gente aciona muito pouco [o Conselho Tutelar]. Só 

mesmo quando é criança vítima de maus tratos ou a gente 
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presencia alguma negligência19, entendeu? Aí, a gente aciona. 

Agora, a ameaça de acionar qualquer um desses órgãos, a 

gente deixa bem claro, né? Isso fica claro; elas têm ciência 

disso: se permanecer dessa forma, o que pode acontecer 

[interferência do Conselho]. Então, elas recuam.” (Assistente 

Social 2). 

“Acho que [os acompanhantes] ouvem mais o serviço social 

por causa do Conselho Tutelar. Têm medo de perder a guarda 

da criança; talvez seja isso.” (Assistente Social 1). 

A lógica de distribuição das regras, em subtipos, parece demonstrar 

como se configura a ocupação dos espaços e a organização do Serviço de 

Pediatria, na forma como os profissionais de saúde entendem que deva ser. 

Observei que, além do documento que estabelece as regras para os 

acompanhantes, outras regras são divulgadas, por meio de avisos, afixados em 

lugares específicos. 

O primeiro aviso, com letras grandes, tratava do regulamento do horário 

em que o aparelho de televisão, localizado dentro da sala de Recreação, 

poderia ser ligado e do funcionário responsável em fazer cumprir tal regra. 

Nesse aviso, estava estabelecido que a televisão só poderia ser ligada, em 

dois horários específicos: das 07h30 às 12 horas e das 17h30 às 22 horas, 

sendo a guardete a responsável pelo cumprimento dessa regra. Foi observado 

que esse aviso, que não existia, em março de 2005, foi colocado, no final de 

abril do mesmo ano. Antes, a responsabilidade pelo uso da televisão era 

 
19  Lei nº 8.069/1990 (ECA). Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
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atribuição dos profissionais de saúde, mais particularmente, do pessoal de 

enfermagem. A transferência dessa responsabilidade resultou de uma 

negociação com o pessoal de enfermagem, de uma determinada equipe, que 

trabalha no horário diurno com as guardetes. Tal situação foi motivada porque 

os profissionais de enfermagem eram, freqüentemente, interrompidos, em suas 

atividades, para atender as insistentes solicitações dos acompanhantes para 

que a televisão fosse ligada, atitude esta que, por vezes, gerava conflitos entre 

os profissionais e acompanhantes. Com a nova regra, os profissionais se 

desincumbiram de uma tarefa que terminava por lhes trazer transtornos no 

cumprimento de suas atividades. 

A televisão é para uso das crianças, notadamente, aquelas que podem 

se locomover e costumam andar pelos corredores do Serviço e freqüentar a 

sala de recreação, quando esta se encontra aberta. Existem enfermarias que 

possuem aparelhos de televisão, pertencentes aos usuários. De modo geral, as 

televisões nas enfermarias ficam ligadas o dia inteiro. As crianças ali internadas 

assistem à programação infantil e, os acompanhantes, a novelas e telejornais. 

A televisão, dentro de um serviço médico e, mais especificamente, neste 

caso, no Serviço de Pediatria, onde as crianças se encontram afastadas de 

suas casas, do seu núcleo familiar e da rotina de suas vidas, cumpre algumas 

funções, tais como: trazer, para dentro do hospital, uma situação que faz parte 

do seu dia-a-dia; a de proporcionar uma distração, como um recurso que 

possa, de alguma forma, amenizar o sofrimento que a hospitalização provoca; 

e, também, de certo modo, a de contribuir para descaracterizar o hospital como 

um lugar permeado somente por doença, dor e sofrimento. 
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Entretanto, as guardetes, talvez, alheias à real finalidade de uma 

televisão, no Serviço de Pediatria, são taxativas em afirmar que não é possível 

assistir à televisão, fora do horário determinado. “Eu não deixo e ninguém da 

guarda deixa”. Há insistência, por parte do acompanhante, para que a regra 

seja quebrada, mas a guardete afirma que “insistir não é proibido”. Há casos 

em que a insistência acaba por provocar uma situação de conflito: “de vez em 

quando dá uma brigalhada, mas a gente não deixa mesmo.” (Guardete). 

A definição do horário de funcionamento da televisão, determinada pelas 

guardetes, não contou com a participação da equipe de saúde, dos 

acompanhantes e nem mesmo das crianças. Não se tem conhecimento do 

critério adotado pelas guardetes para definir aquele horário, e, ainda, 

questiona-se se essas funcionárias, cuja única atribuição é garantir a 

segurança do Serviço, teriam condições de decidir sobre o uso de um 

equipamento que tem uma funcionalidade terapêutica e foi adquirido para 

beneficiar as crianças ali hospitalizadas. 

Essa situação parece configurar uma decisão arbitrária, que atribui às 

guardetes poderes indevidos e desnecessários, dando a impressão de que 

teria prevalecido, no lugar do diálogo, a eliminação sumária de um ‘problema’. 

O segundo aviso, também recentemente colocado, diz respeito à regra, 

quanto ao uso da pia. O cartaz se encontrava afixado, na parede, acima das 

pias existentes, no interior das enfermarias pediátricas. O aviso, com um 

desenho de mãos sendo lavadas, informava: “ESTA PIA ESTÁ DESTINADA 
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SOMENTE À HIGIENE DAS MÃOS”. O mesmo aviso foi afixado, em todas as 

outras enfermarias da pediatria, com exceção do CTQII e do CTII. 

O aviso sugere que as pias, notadamente, as localizadas nas 

enfermarias da Clínica Pediátrica, estariam sendo usadas para outras 

finalidades, especialmente para a lavagem de roupas pequenas e peças 

íntimas, utilizadas pelas acompanhantes, o que foi confirmado através da 

observação: pequenas peças de roupas são, comumente, ali lavadas e 

estendidas, no banheiro dessas enfermarias. Esses fatos ocorrem, com ou sem 

a presença de algum profissional da equipe dentro das mesmas. 

Esse comportamento dos acompanhantes pode ser entendido por uma 

condição paradoxal, contida nas próprias regras oficiais que norteiam sua 

presença como acompanhante. As regras, ao limitar as saídas dos 

acompanhantes do hospital e ao exigir deles comportamentos que primam pela 

higiene, em contrapartida, não levam em conta que o Serviço não oferece um 

lugar adequado, para que pequenas peças de roupa possam ser lavadas. 

Desse modo, a pia é ‘adaptada’, estrategicamente, a essa finalidade, pelos 

acompanhantes que dela fazem uso. Não seria mais adequado que houvesse 

um local destinado à lavagem de pequenas peças de roupas, evitando-se, 

assim, o descumprimento de uma determinada regra (uso indevido da pia), em 

detrimento ao cumprimento de outras? Por outro lado, quando o hospital foi 

construído, não estava previsto que poderiam ser acomodadas pessoas que 

não fossem os pacientes e pessoal de saúde. Historicamente, a entrada de 

outras pessoas, em instituições hospitalares, ou era interditada ou sujeita a 

rigoroso controle pessoal e de horários. 



 156
 
 

Embora esse conjunto de regras diga respeito às rotinas que norteiam o 

funcionamento adequado do Serviço, os profissionais de saúde, que ali 

trabalham, não se apropriam da função de transmiti-las aos acompanhantes. 

Essa responsabilidade é atribuída, exclusivamente, às assistentes sociais. Vale 

ressaltar que estas têm suas funções delimitadas e documentadas, tanto para 

os outros membros da equipe quanto para os acompanhantes, que sabem, 

exatamente, quando procurá-las, em que circunstâncias, como, onde e em que 

horário podem encontrá-las. Essa definição de funções torna conhecido, por 

todos os outros integrantes das equipes, os direitos e os deveres dessas 

profissionais, principalmente os deveres. Entretanto, o mesmo não pode ser 

dito dos demais, que não têm regras documentadas, no que diz respeito a seus 

deveres e obrigações. Não existe, no documento sobre as normas para os 

acompanhantes, ou mesmo em algum outro documento, informações que 

possibilitem aos acompanhantes conhecer os deveres e as obrigações dos 

médicos e do pessoal de enfermagem. Desse modo, os acompanhantes ficam 

sem recursos para cobrar, dos integrantes das equipes de saúde, as suas 

responsabilidades, uma vez que esse campo é definido por eles próprios.  

Esses profissionais, de um modo geral, desconhecem o documento 

onde constam as regras, chamadas “normas para acompanhantes”. O 

conhecimento que eles adquirem das regras se faz pela rotina, no trabalho 

cotidiano, com exceção das assistentes sociais e de umas poucas enfermeiras. 

Os depoimentos abaixo podem ilustrar essa inferência: 

“Eu não conheço todas as regras que regulam a 

permanência do acompanhante. (...) Eu não sei quem elaborou 

as regras (...). Eu não sei se, com isso, as regras vieram juntas 
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[quando foi permitida a presença do acompanhante] ou se elas 

foram feitas pela enfermagem, honestamente, eu não sei lhe 

dizer.” (Médica 1). 

“Não sei [da existência de regras]. Orientação assim como 

[a acompanhante] deve proceder.” (Auxiliar de Enfermagem 1). 

“Tem horário de visitas, horários dos acompanhantes, 

horário do café, do lanche, como manipular a criança: lavar 

sempre bem as mãos.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

“Existem as regras que são passadas ao acompanhante, 

quando ele interna, né? Quanto a vestuário, o tipo de roupa 

que tem que ser usado aqui, horário de visita, horário de 

alimentação, horário da troca de acompanhante, né? A rotina 

médica, a rotina de enfermagem. Os outros profissionais que 

ela [a acompanhante] tem aqui, à mão [à sua disposição], 

serviço social, psicologia, a terapeuta ocupacional, né?” 

(Enfermeira 3). 

Esse fato confirma a tese de Strauss et al. (1963:153), também 

corroborada por Carapinheiro (1998), de que o campo de atuação, coberto 

pelas regras claramente enunciadas, é realmente muito pequeno. Desse modo, 

as regras se apresentam mais como diversos entendimentos generalizados, 

envolvendo diferentes situações entre a equipe, e menos como regras 

propriamente ditas. 

Essa posição é compartilhada, também, por Thompson (2000), ao 

afirmar que, mesmo em situações em que as regras existam explicitamente, 

elas podem ser ignoradas com a mesma freqüência com que podem ser 

acatadas. Esse autor afirma que os indivíduos, ao mesmo tempo em que 

seguem as regras, também, cuidam de ampliá-las e adaptá-las, como uma 
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resposta adequada às novas circunstâncias. Assim sendo, não seria possível 

entender que as ações dos profissionais resultassem, de forma mecânica, 

única e exclusivamente da rígida aplicação de regras. Estas constituem 

processos criativos que, freqüentemente, envolvem um certo grau de 

seletividade e julgamento, determinando que as regras sejam modificadas e 

transformadas durante o processo de sua aplicação.  

De modo geral, as assistentes sociais são reconhecidas, pela equipe de 

saúde e pelos acompanhantes, como as profissionais que devem informar a 

esses últimos quais são as regras que devem ser seguidas e quais são os seus 

direitos e deveres, enquanto permanecerem na pediatria, acompanhando seus 

filhos. Entretanto, pode ser observado que alguns profissionais não conhecem 

essas regras, desconhecem que essa informação se constitui em uma das 

atribuições das assistentes sociais e atribuem tal responsabilidade às 

guardetes. 

“(...) a gente nunca chega para elas e diz: olha, aqui é assim, a 

forma é essa. Agora, quando acontece alguma coisa que está 

fora do que realmente deve ser normal, aí, é quando a gente 

pede. Mas ninguém chega dizendo o que elas têm ou não de 

fazer, a menos que a guardete deixe elas cientes disso.” 

(Auxiliar de Enfermagem 1). 

“Não tem normas que os acompanhantes tenham que 

seguir. Eles têm normas que não somos nós que impomos 

estas normas; a gente sabe que vem de lá de fora; são as 

normas da guardete: eles têm horário para trocas, né? Eles têm 

o horário de refeição que deve ser respeitado, eles têm 

informação. Não sei, agora, mas, sempre teve um rigor em 

trajes, que eles não poderiam usar qualquer traje. Isso daí eles 
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costumam controlar, mas não somos nós que controlamos; 

vem lá de fora; a guardete é que faz esse controle. São 

aquelas seguranças que ficam ali fora. Geralmente, são elas 

que fazem esse tipo de controle, o que pode e o que não 

pode.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Subjacente a esse desconhecimento que os profissionais alegam, no 

que se refere ao documento sobre as normas para os acompanhantes, pode-se 

encontrar a suposição de que as normas não foram criadas pelos profissionais 

de saúde, para atender às necessidades de forma compatível com o 

funcionamento do Serviço. Assim, o que se transmite é uma idéia de 

exterioridade e não de comprometimento com o processo disciplinador, em 

curso no serviço. Desse modo, delega-se às guardetes o exercício da função 

de polícia do hospital. 

O profissional do Serviço Social é muito requisitado pelos outros 

profissionais de saúde, em situações as mais diversas e no que se refere ao 

cumprimento das regras por parte dos usuários. Há mesmo uma convicção 

generalizada de que o trabalho de repassar informações relacionadas ao 

funcionamento do Serviço seria uma atribuição específica desse profissional. 

Também, pode-se observar, com essa postura, a expectativa da equipe de que 

as assistentes sociais exerçam o papel de agentes disciplinadoras. 

Entretanto, apesar de médicos e pessoal de enfermagem assumirem o 

fato de que desconhecem as regras e de não se sentirem responsáveis pelo 

seu cumprimento, estes mesmos profissionais adotam comportamentos 

contraditórios, quando, por exemplo, chamam a atenção dos acompanhantes, 

quando estes são flagrados violando tais regras – as mesmas que eles alegam 
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desconhecer. Essa situação demonstra que é a necessidade de uma 

intervenção mais eficaz, em situações que envolvem conflitos entre 

profissionais e acompanhantes ou entre os próprios acompanhantes, um fator 

determinante para que seja acionada a ‘polícia’ do hospital ou um agente 

disciplinador. 

No Serviço investigado, conforme já referido, observei que as 

assistentes sociais conhecem as regras e reconheceram suas atribuições no 

que tange a repassá-las aos acompanhantes.  

“A gente tem tudo escrito [recebo uma folha com as regras]. 

Por exemplo, não fumar aqui dentro [estamos na sala do 

serviço social, e a entrevistada está fumando] das enfermarias; 

não entrar nas outras enfermarias; não manipular as outras 

crianças; não deitar no leito das crianças; fazer as refeições 

aqui em cima; não administrar medicação sem autorização da 

enfermagem; não usar roupas curtas; não deixar, no caso de 

ter uma televisão na enfermaria, não ficar com essa televisão 

com o som alto. Elas [as acompanhantes] cumprem, muito 

pouco.” (Assistente Social 2). 

A fala dessa assistente social revela que, apesar de todo um empenho 

para que as regras sejam cumpridas, os acompanhantes, à revelia das ações 

da ‘polícia’ do hospital, das tentativas disciplinadoras, sem qualquer 

constrangimento, infringem muitas regras, principalmente, aquelas referentes 

às roupas que usam.  

Outras regras, também desconsideradas pelos acompanhantes, são as 

que proíbem as saídas noturnas, a entrada no hospital após as 22 horas e a 

formação de pequenos grupos, nas enfermarias, nos corredores e vãos das 
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escadas, entre um andar e outro, para conversar e fumar. Esse fato parece 

indicar que os acompanhantes selecionam as regras importantes, que devem 

ser seguidas, e outras que, para eles, não têm o menor significado. No que se 

refere às regras que nada significam, os acompanhantes se aliam para 

enfrentar, principalmente, as guardetes e os guardas que ficam lotados na 

entrada do hospital. 

As afirmações de Thompson (2000), acerca do fato de as regras serem 

ignoradas com a mesma freqüência com que podem ser acatadas, são 

pertinentes, também, aos acompanhantes, pois estes seguem algumas normas 

e outras, não; além disso, são capazes de adequá-las, segundo seus próprios 

entendimentos. Desse modo, pode-se esperar que os acompanhantes 

aprendam, rapidamente, com o comportamento dos profissionais, que façam 

uso de sua criatividade e venham a encontrar respostas diferentes daquelas 

defendidas pelos profissionais, diante de uma mesma situação.  
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Capítulo 5. OPERACIONALIZAÇÃO DAS REGRAS NO COTIDIANO 

DO SERVIÇO DE PEDIATRIA: VERSÕES, 

APROPRIAÇÕES E NEGOCIAÇÕES 

Ao chegar ao Serviço de Pediatria, a criança e seu acompanhante são 

recebidos pelo pessoal de enfermagem e, após a instalação da criança no leito, 

os acompanhantes são encaminhados ao Serviço Social. Esse primeiro contato 

com as assistentes sociais tem, como objetivo, a realização de uma entrevista 

inicial para coletar dados a respeito da situação socioeconômica, familiar e 

cultural da criança, configurando, de uma certa forma, o estabelecimento de um 

‘contrato’ de entrada. Tal procedimento é realizado, em todas as enfermarias 

do hospital, conformando-se como uma regra institucional geral.  

Nesse momento, a assistente social busca coletar informações 

relevantes que servirão de base para o acompanhamento da criança, durante o 

período em que durar a internação, até a alta médica. Essas informações são 

repassadas à equipe de saúde, e a ficha social da criança é anexada ao seu 

prontuário médico. 

Nesse encontro inicial, as assistentes sociais são incumbidas de 

apresentar aos acompanhantes as regras oficiais do Serviço de Pediatria que 

devem ser seguidas, durante sua presença junto à criança, enquanto durar a 

internação. Aos demais profissionais de saúde, notadamente, pessoal de 

enfermagem e médicos, cabe a responsabilidade de administrar o cumprimento 

ou não das regras, por parte dos acompanhantes. Em caso de conflitos, 
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ocasionados pelo não-cumprimento das normas, as assistentes sociais ficam 

responsáveis pela imposição ou o restabelecimento da ordem, no Serviço. 

“(...) tem casos de briga de mãe, nas enfermarias, 

desentendimento com os profissionais, descumprimento de 

regras, e nós somos sempre sinalizadas: qualquer briga, 

qualquer problema, chamam o Serviço Social.” (Assistente 

Social 2). 

“Semana passada, entrei na enfermaria e a mãe tava 

deitada na cama com a criança. (...) Não pode. Ninguém fala, 

mas chamam o serviço social. Qualquer pessoa pode falar, né? 

Médico pode falar, enfermeira pode falar, mas só o serviço 

social que chamam. A médica lá prescrevendo e não viu. Eu 

chamei a mãe e falei, expliquei que não pode, que tem risco de 

infecção. Senta no chão, aí, sentar na cama da criança, não 

pode. A gente dá aula de higiene. Eu acho que [os 

profissionais] chamam mais a gente porque eles [os 

acompanhantes] dão mais ouvido pra gente do Serviço Social.” 

(Assistente Social 2). 

Qualquer situação que interfira na rotina, na ordem do serviço ou no 

trabalho dos profissionais, é entendida, pela equipe, como um problema a ser 

resolvido pelas assistentes sociais. A equipe reconhece, nessas profissionais, a 

competência para ‘resolver’ problemas criados pelos acompanhantes. Essas 

situações vão desde problemas corriqueiros, que poderiam ser resolvidos por 

qualquer profissional de saúde, até situações mais graves, como, por exemplo, 

casos de maus tratos às crianças. Esse fato, ao mesmo tempo em que confere 

poder às assistentes sociais, junto aos acompanhantes, em contrapartida, pode 

se configurar como uma interferência negativa em seu trabalho, uma vez que, a 

todo o momento, são chamadas, para ‘resolver’ problemas de menor ordem. 
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Como as assistentes sociais são responsáveis por transmitir as regras oficiais 

aos acompanhantes, o resultado disso é que a equipe entende que elas 

deveriam ser as únicas responsáveis pelo controle de sua observância. Por 

outro lado, os acompanhantes encontram, nos profissionais em Serviço Social, 

nos serviços públicos e em outros locais, interlocutores aptos a ouvir e 

entender suas demandas, já que esses usuários constituem objetos e sujeitos 

das ações desses profissionais. A própria formação do profissional em Serviço 

Social implica o aprendizado de técnicas que possibilitam uma comunicação 

adequada, o que pode justificar o fato de que os usuários ‘ouvem mais’ esses 

profissionais.  

Como já mencionado, durante a realização dessa primeira entrevista 

com a assistente social, o acompanhante deve, então, ser informado sobre as 

regras – o termo utilizado no Serviço é “normas” - e sobre os seus direitos e 

deveres, no hospital. 

“Orientação que tem aqui são só aquelas de hospital: não 

pode fumar, não pode usar roupa curta, não pode lavar roupa 

na pia, essas coisas assim. Foi a assistente social quem deu as 

orientações. Eu não fumo e obedeço. Quando a gente entra 

aqui, a gente recebe um papel [da assistente social] com várias 

orientações, né?” (Acompanhante 5). 

Entretanto, há casos em que o acompanhante é entrevistado e não 

recebe nenhuma informação acerca das regras. 

“Não sei, não, até agora ninguém falou nada pra mim.” 

(Acompanhante 3). 
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“Pra mim ninguém disse nada, não. O que eu sei de regra, 

assim, do hospital, é que não pode trazer alimentos; (...) eu já 

ouvi as guardetes comentando que não pode usar roupa curta, 

não pode ficar andando no corredor, pra lá e pra cá.” 

(Acompanhante 2). 

De modo geral, esses casos podem acontecer, quando a criança é 

internada, no final de semana, quando a assistente social se encontra fora do 

seu setor ou quando uma entrevista inicial se prolonga. Neste último caso, a 

entrevista pode ser direcionada, além da coleta de dados sociais; ou seja, a 

entrevista assume, prioritariamente, um caráter de investigação acerca do que 

motivou a internação da criança, quando, por exemplo, há suspeita de violência 

ou abuso sexual. Preocupadas em investigar o problema, as assistentes 

sociais, por vezes, deixam de comunicar aos acompanhantes as regras a que 

estão sujeitos. 

As regras contidas no documento “Normas para os Acompanhantes”, 

tratadas aqui como “regras oficiais”, são observadas, interpretadas e 

operacionalizadas, de modos bastante distintos pelos profissionais de saúde e 

pelos acompanhantes. Em cada enfermaria do Serviço de Pediatria, podem ser 

observadas essas diferenças. Desse modo, não é possível falar na existência 

de um comportamento padronizado dos profissionais e dos acompanhantes, no 

que se refere ao conhecimento, ao entendimento e à observância (ou não) das 

regras oficiais. 

Essa situação demonstra que as organizações não são estruturadas por 

regras que admitem apenas uma forma homogênea de interpretação. Como 
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afirma Hoas (1999:62), “as ações nela executadas não estão determinadas 

pela mera aplicação de prescrições ou orientações livres de toda intervenção 

do eu do agente.”. 

Assim sendo, no Serviço de Pediatria estudado, observou-se que o 

cumprimento e a conformação do processo de operacionalização das regras, 

tanto as contidas no documento “Normas para os Acompanhantes” quanto as 

demais regras criadas em decorrência das necessidades, parecem guardar 

uma relação estreita com a estrutura física e organizacional das enfermarias 

(fechadas e abertas), com o quadro clínico da criança e, ainda, com o tempo de 

duração da internação da mesma. Essa observação configurou-se como uma 

hipótese a ser analisada. 

5.1  Operacionalização das regras nas enfermarias fechadas. 

Nas enfermarias fechadas, conforme foi ressaltado, anteriormente, 

acompanhantes e crianças são permanentemente observados pelos 

profissionais de saúde. Estes, por sua vez, também são observados pelos 

acompanhantes. Entretanto, vale ressaltar que esse controle sobre os 

acompanhantes, embora rigoroso, não é inflexível. Nesses setores, de modo 

geral, os acompanhantes cumprem as regras que lhes são impostas. Entre 

estas, podem ser encontradas as regras gerais (Normas para os 

Acompanhantes), que abrangem todo o Serviço de Pediatria, e outras, 

específicas, do setor que a criança se encontra internada. 
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As enfermarias fechadas (CTQI, CTII, da Neurocirurgia e da Cirurgia 

Infantil), notadamente, nas duas primeiras, essa situação de controle é mais 

severa e evidenciada, principalmente, pelo fato de o quadro clínico da criança 

ser considerado grave, exigindo, além de cuidados permanentes, rigorosos e 

pontuais, também, um rigoroso controle no que diz respeito ao risco de 

infecções. 

Essa situação, ao mesmo tempo em que influi para que os profissionais 

mantenham o controle do cumprimento das regras, paradoxalmente, responde, 

também, pela flexibilização destas, por meio de freqüentes processos de 

negociação entre os profissionais e os acompanhantes. Essa dinâmica, no 

processo de flexibilização das regras, se dá, também, pelo fato de os 

profissionais de saúde não estarem imunes ao sofrimento que o trabalho com 

uma criança grave, com risco de morte, impõe. Da mesma forma, o sofrimento 

dos acompanhantes não é ignorado pelos profissionais de saúde, à medida 

que a quebra das regras evidencia, também, o sentimento de empatia que 

estes demonstram para com os acompanhantes. Assim, as negociações têm, 

ao mesmo tempo, uma finalidade terapêutica, no sentido de minimizar o 

sofrimento e a angústia que a realidade impõe a todos – crianças, 

acompanhantes e profissionais. 

Essa dinâmica corrobora a posição de Thompson (2000), acerca da 

capacidade que os indivíduos têm de ampliar e adaptar as regras institucionais 

à realidade vivenciada: 
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“(...) a aplicação de regras e esquemas não pode ser entendida 

como uma operação mecânica, como se as ações estivessem 

rigidamente determinadas por elas. Ao contrário, a aplicação de 

regras e esquemas é um processo criativo que, 

freqüentemente, envolve um certo grau de seletividade e 

julgamento, e no qual as regras e esquemas podem ser 

modificados e transformados no processo mesmo de sua 

aplicação.” (Thompson; 2000:196). 

Na enfermaria de Neurocirurgia, os profissionais conhecem algumas 

regras gerais e são menos rigorosos quanto ao seu cumprimento. Os 

acompanhantes, por sua vez, são, de modo geral, receptivos ao cumprimento 

das regras. Esse fato pode estar relacionado à necessidade mais evidente que 

as crianças internadas, nesses setores, têm da presença do acompanhante. 

São crianças em estado grave, com tumores cerebrais (câncer), com 

hidrocefalia ou traumatismo crânio-encefálico. Tal comportamento, portanto, 

está intimamente relacionado ao quadro clínico que determinou a internação da 

criança. É possível que essa seja a razão pela qual os profissionais se 

mostrem menos impositivos no cumprimento das regras e mais abertos à 

flexibilização e à negociação das mesmas. 

5.1.1 O Centro de Tratamento de Queimados Infantil (CTQI). 

O CTQI recebe crianças vítimas de queimaduras graves, que 

necessitam de cuidados especiais e uma atenção redobrada, no que diz 

respeito ao risco de contaminação. São crianças que foram vítimas de algum 

tipo de acidente e não de alguma doença propriamente dita. 
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ÍCARO 

Ícaro, de oi to anos, foi  ví t ima de queimaduras graves, em 

toda a parte infer ior da perna, que at ingiram, também, seu 

pé. Esse acidente aconteceu quando Ícaro br incava, na 

casa de uma vizinha, e ,  o f i lho desta, amigo de Ícaro, usou 

uma garrafa de álcool para atear fogo em uma lacraia, e a 

garrafa explodiu. Foi trazido do município em que reside, 

por ambulância, e deu entrada na Emergência do hospital  

sendo, imediatamente, internado, no Centro de Tratamento 

de Queimados (CTQI).  

A situação da criança vítima de queimadura parece provocar, no 

acompanhante ou responsável, mais notadamente na mãe, um sentimento de 

culpa. 

“(...) elas [referência às mães] ficam doentes,  também,  com os 

filhos. E é incrível: elas chegam doentes, culpadas e, na 

medida em que as crianças melhoram, elas melhoram 

também.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Esse sentimento pode ser agravado, quando os profissionais, familiares 

e amigos percebem o acidente como resultado da falta de cuidados adequados 

ou de negligência. Quanto aos profissionais de saúde, observou-se que o 

comportamento destes parece relacionado ao comportamento da mãe-

acompanhante: se essa mãe mostrar-se ‘boazinha’, ‘submissa’, ‘obediente’, 

preocupada com uma possível responsabilidade pelo acidente sofrido pela 

criança, a atitude do profissional é acolhedora, demonstrando compreensão e 

apoiando-a, na tentativa de minimizar seus sentimentos de culpa. 
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“Elas [as mães-acompanhantes], coitadas, se sentem 

acuadas. Na maioria das vezes, se sentem culpadas. Elas 

demonstram isso, e a gente percebe isso no olhar delas, no 

choro, na maneira como elas tratam as crianças, os próprios 

filhos, né? Você percebe. Mas, tem algumas mães que não tão 

nem aí, não ligam mesmo. Mas, a maior parte... é muito difícil 

uma mãe não se preocupar com o filho dela. Mas, na maioria 

das vezes, elas sentem: tia, eu não tive culpa, não foi porque 

eu quis, elas falam. Aí,  eu falo: a gente sabe, a gente sabe que 

a criança cega a gente, que a gente tem que ter dez olhos, um 

em cada dedo, nas costas, a gente sabe disso. Mas, o que a 

gente puder fazer para evitar, vai evitar.” (Auxiliar de 

Enfermagem 2). 

Entretanto, essa mesma profissional, diante de uma mãe-

acompanhante, cujo sentimento de culpa não a impediu de questionar regras, 

as atitudes e as condutas dos profissionais, pode também, paradoxalmente, 

incitar e ressaltar a culpa dessa mãe, na tentativa de utilizá-la como um 

instrumento de poder, para defender seu trabalho de qualquer crítica ou de 

algum comportamento do acompanhante que julgue inadequado. 

“(...) tem aquelas mães que não aceitam que elas foram 

culpadas, que elas foram negligentes e nos agridem, também; 

tem mães que nos agridem, acham que nós somos as culpadas 

também. Então, eu falo: olha só, não é meu filho, não fui eu 

que trouxe ele pra cá, não foi eu que queimei [seu filho] e a 

gente está querendo fazer o bem para ele. Elas acabam nos 

agredindo, também, querendo passar até a culpa para o 

profissional.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

No caso de Ícaro, observou-se, através do relato de sua mãe sobre o 

acidente, que, apesar de não expressar ela, claramente, um sentimento de 
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culpa, no que diz respeito ao acidente do filho, esse sentimento aparecia, de 

forma implícita – a questão da culpa estava posta de forma velada. 

“Ele estava na casa da vizinha, que ele está acostumado a 

ficar, brincando com o vizinho. Porque lá, ele tem carinho das 

pessoas e tudo. Ele tinha acabado de chegar da escola. Aí,  foi 

brincar. Aí,  ela [a vizinha] esqueceu o álcool no chão; que ela 

ia botar fogo no lixo, né? Pediu pra que eles não pegassem no 

álcool, mas, o [filho] mais velho dela pegou escondido o álcool 

pra queimar lacraia. Aí, quando ele foi jogar, a garrafa explodiu. 

Aí, ele jogou a garrafa. Quando ele [o filho da vizinha] jogou, a 

garrafa pegou fogo na perninha dele [de Ícaro]. Aí,  só queimou 

embaixo.” 

O que foi ressaltado, pela mãe de Ícaro, é que seu filho se encontrava 

em local seguro, aos cuidados de uma vizinha que gostava muito dele, ou seja, 

ele estava em um lugar de sua confiança. Esse fato a eximia de qualquer 

negligência, com relação ao filho. A vizinha foi quem, por esquecimento, deixou 

a garrafa de álcool junto aos meninos, recomendando que eles não a 

pegassem. Foi o filho da vizinha que jogou, acidentalmente, a garrafa que 

atingiu Ícaro. Paradoxalmente, neste relato, o que parece sobressair, na fala da 

mãe de Ícaro, é a tentativa de, ao mesmo tempo, se eximir ela própria de culpa 

e desculpar a vizinha. 

A criança hospitalizada no CTQI está sujeita a intenso sofrimento, físico 

e emocional. Ao sofrimento que a queimadura provoca, acrescenta-se a dor 

dos cuidados em saúde exigidos: o banho e os curativos são extremamente 

dolorosos. 
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A mãe de Ícaro, apesar de estar sempre presente, junto 

ao f i lho, procurando atendê-lo e, ao mesmo tempo, 

colaborar com a equipe, relata que a hora do banho é um 

momento quase insuportável,  extremamente di f íc i l  para ela. 

Conta que, nesta hora, “( . . . )  ele chora e gr i ta muito, porque 

sente muita dor”.  Nesse momento, sente-se impotente 

diante do sofr imento e dos apelos do f i lho, pois, de fato, 

nada pode fazer para confortá- lo ou para minimizar a dor 

provocada por tal  procedimento. 

Diante dessa situação, a criança e o acompanhante vivenciam um 

contínuo estresse. Alguns acompanhantes não conseguem permanecer junto à 

criança, nesses momentos, por não suportar ver o sofrimento do filho. 

A estrutura física da enfermaria do CTQI, como uma enfermaria fechada, 

cumpre a finalidade de manter sob rigoroso controle dos profissionais de 

saúde, acentuadamente, do pessoal de enfermagem, as crianças e os 

acompanhantes. Desse modo, as regras no CTQI são conhecidas por todos os 

agentes institucionais e por todos os acompanhantes. São regras claramente 

explicitadas.  

A mãe de ícaro relata que o pessoal da enfermagem  deu 

orientação quanto às regras do setor,  pr incipalmente, no 

que diz respeito ao uso do capote, cuidados com a higiene 

pessoal e com o f i lho, a l imitação do trânsito para fora da 

enfermaria, a proibição da entrada de al imentos, alertando 

que eram medidas necessárias, para evitar o r isco de 

infecção. 

Ícaro já estava internado, havia um mês e uma semana, 

sendo a mãe sua acompanhante, em tempo integral.  Esta, 

raramente, se ausentava do hospital  e permanecia, em 

companhia do f i lho, todas as noites, só tendo saído do 

hospital  t rês vezes. 
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Embora sendo as mesmas regras oficiais que valeriam para as outras 

enfermarias da pediatria, são, também, outras, na medida em que passam por 

um processo de adaptação, resultado da interferência dos profissionais, cuja 

finalidade é atender às necessidades impostas pela realidade, pelas exigências 

e peculiaridades dessa enfermaria, em particular. Nesse Centro, tanto os 

médicos quanto o pessoal de enfermagem – enfermeiros e auxiliares – fazem 

cumprir as regras pelos acompanhantes. 

A mãe de Ícaro é uma pessoa atenta e responsável,  

quanto ao cumprimento das regras di tadas no CTQI. Falou 

do severo controle no cumprimento das regras nesse 

Centro: “Lá ,  as pessoas obedecem às regras porque as 

enfermeiras f icam em cima, são três enfermeiras vigiando”. 

Para esses profissionais, o cumprimento das regras é uma preocupação 

cotidiana e ininterrupta. Essa cobrança permanente se dirige, de modo mais 

evidente, à higiene, que deve ser constantemente observada pelo 

acompanhante (incluindo higiene pessoal, proibição de sentar-se no leito da 

criança e de manipular sua criança, ou outra, sem atentar para as 

recomendações da equipe); ao uso de roupa fornecida pelo setor (um capote 

para cada acompanhante) e, ainda, à permanência do acompanhante junto à 

criança, todo o tempo. 

No que se refere à manutenção dos padrões de higiene exigidos, 

observa-se uma relação íntima com o risco de infecção a que a criança 

queimada está submetida. 
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“A mãe e o pai acompanhavam [o filho]: um vinha, num 

horário, e o outro, em outro horário. Eles [os pais] estavam com 

conjuntivite e nós pedimos para que eles não acompanhassem. 

Ah! porque é meu filho. A gente sabe, pai! Mas, só que vocês 

estão com uma infecção ocular, ele [a criança] já está com 

essa infecção, também, que é da própria queimadura, está no 

respirador; então, você trás uma outra bactéria pro seu filho, 

não custa. Que a gente está tentando fazer uma coisa que 

vocês estão recusando. Então, bota a mão nos óculos, tira a 

mão dos óculos, bota a mão na criança. Eles querem ficar 

olhando a criança, ali: levanta cobertor, levanta a mão, aperta a 

mão da criança; e nisso, vai a mão no olho, não sei o que. 

Então, a gente tentou explicar pra eles que não seria bom, nem 

para a criança, nem pra eles mesmos.” (Auxiliar de 

Enfermagem 2). 

Para fazer cumprir as regras do setor e ensinar como os acompanhantes 

devem se comportar ou agir com a criança internada, o pessoal de 

enfermagem busca, de forma atenuada, sutil e delicada, chamar a atenção 

deles, utilizando termos ou expressões, comumente, usadas na abordagem de 

crianças. Dirigem-se ao acompanhante, usando palavras tais como “mãezinha”, 

“pai”, de forma carinhosa, e acabam por obter a sua aquiescência às regras 

que, por imperiosa necessidade, precisam ser cumpridas. Não há como 

transigir a necessidade de se manter um rigoroso controle da higiene em um 

paciente queimado. 

“(...) quando chega da rua [o acompanhante], vai direto para o 

leito da criança, a gente pergunta: mãezinha, você já lavou a 

mão? É uma forma de mostrar como é o procedimento: 

mãezinha, olhe o capote, você veio da rua, tem que botar o 

capote [avental de uso obrigatório no CTQII]. Não é nada, não 

é nada, mas um capote, você vai pegar o seu filho no colo, ele 
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tá assim, com curativo feito, todo bonitinho (...). Isso já é uma 

forma de você falar pra mãe da situação, né, como é que se 

procede ou as normas desse setor.” (Auxiliar de Enfermagem 

2) 

“No meu plantão é assim. O pessoal é assim (...). Tem um 

jeito de falar que é como tem que falar; eu nunca vi nenhum 

tipo de queixa. Eu tenho o meu jeito: eu jamais chego com 

aspereza. Eu chego, tranqüilamente: ô mãezinha, eu levo as 

coisas no diminutivo, sabe? Mãezinha, não faz isso porque isso 

aqui não pode, se não você vai ser chamada atenção, eu vou 

ser chamada atenção. Como as colegas tratam, pela forma que 

eu vejo, tratam da mesma forma.” (Auxiliar de Enfermagem 1). 

O uso de termos que denotam relações de parentesco pode, também, 

ser empregado como uma maneira de criar um clima de intimidade entre 

profissionais e acompanhantes. Entretanto, observa-se que, com esse uso, se 

mantém, paradoxalmente, uma relação impessoal, na medida em que não se 

nomeia o acompanhante. Esse modo de agir é assimilado pelas mães-

acompanhantes mais jovens, que, também, se dirigem ao pessoal de 

enfermagem chamando-as ‘tia’. Esse comportamento não foi observado em 

mães mais adultas e, tampouco, em pais que acompanhavam seus filhos. Por 

outro lado, expressões usuais de parentesco denotam, também, uma forma 

delicada e amável do profissional, ao lidar com o acompanhante, ao mesmo 

tempo em que se obtém, como resultado adicional, o cumprimento de regras, 

pelo acompanhante. 

Quanto à presença do acompanhante junto ao leito, a questão que mais 

se destaca é o modo pelo qual os profissionais valorizam essa presença, como 
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fator relevante na recuperação da criança. Não se exige essa permanência em 

função de alguma possível ajuda, no trabalho do pessoal de enfermagem, pois, 

no CTQI, a manipulação da criança exige, o tempo todo, um profissional 

especializado. O acompanhante, nesse setor, portanto, quase que apenas 

acompanha sua criança, dando-lhe o apoio, o suporte afetivo de que esta 

necessita e facilitando o acesso do profissional à criança. 

“Eu acho gratificante [a presença do acompanhante no 

CTQI]. É uma ajuda muito boa, até mesmo pra gente poder se 

relacionar com as crianças em si. Porque pra elas, para as 

crianças, principalmente, é um lugar agressivo. Elas não 

entendem que a gente tá aqui para ajudar, que a gente tá aqui 

pra atendê-las. Então, com a presença da mãe, do 

acompanhante em si ou do responsável pela criança, a gente 

fica até mais à vontade pra se aproximar dela [da criança], 

entendeu? Porque, se não fosse eles [os acompanhantes], 

seria mais difícil até pra eles terem confiança na gente. Pra 

lidar mesmo com a criança é bom ter o próprio acompanhante 

[perto].” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Os profissionais desse setor estão entre os mais rígidos e preocupados, 

quanto ao cumprimento das regras, não sendo, entretanto, inflexíveis na 

negociação das mesmas. A flexibilização, na negociação de algumas regras, 

no CTQI, é decorrente da sensibilidade e da empatia que a equipe, em seu 

conjunto, demonstra, em face da angústia e do sofrimento daqueles que 

utilizam os serviços do Centro. Para tal, buscam, também, formas de criar um 

ambiente que possa ser mais acolhedor e semelhante ao vivido pela criança 

em sua própria casa. 
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“(...) tem algumas coisas que a gente vê (...) a mãe está super 

estressada, ela está cansada, porque está aqui há muito tempo 

e não tem ninguém pra trocar [outro acompanhante]; aí, ela 

fala: tia, posso dar uma volta? Deixo meu filho aqui, um 

‘instantinho’ só. A gente fala: vai, mãe, vai dar uma volta. Há 

algum tempo atrás, não podia ser feito isso. Era proibida a 

criança ficar sozinha, no CTQI, mas a gente deixa ou, então, 

pede pro pai vir, fora do horário de visita, coisa que não podia. 

Então, a gente sempre abre uma exceção para o pai vir; até 

porque, às vezes, a criança fica nervosa, sente falta de alguma 

coisa. Então, o que a gente pode fazer pra transformar o 

ambiente hospitalar, igual o de casa, a gente faz.” (Auxiliar de 

Enfermagem 2). 

“Ás vezes são certas comidas que a criança gosta e que 

aqui, no hospital, não tem; aí, com a liberação do plantonista, 

se ela puder [comer], a gente consegue certos tipos de biscoito 

que o hospital não tem, um refrigerante, essas coisas que as 

crianças gosta. Algumas coisas, o próprio hospital tem; por 

exemplo, batata frita, miojo, aí, o médico sempre bota uma 

observação na prescrição, autorizando. A gente fala com eles 

[os médicos], explica e, geralmente, as nutricionistas, aqui, vão 

de leito em leito, pergunta pra criança o que ela está 

acostumada a comer, sempre fazem tudo de acordo com a 

criança.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

“Por exemplo, a criança faz aniversário, está aqui dentro, 

não ganha nada; a Dra. B. manda um pedido para nutrição 

mandar um bolo pra criança pra gente cantar parabéns, na 

enfermaria. Aí, a mãe fica até feliz, porque, apesar de estar 

dentro do hospital, mas está comemorando o aniversário; aí, 

sempre vem um irmãozinho menor para cantar parabéns para a 

criança.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Pelas suas próprias características, as regras no CTQI podem ser 

modificadas e revogadas, como resultado da criatividade, seletividade e 
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capacidade de julgamento do pessoal que ali trabalha. Portanto, ali, as regras 

são claramente formuladas, tal qual as regras escritas, ao mesmo tempo em 

que são sujeitas a modificações resultantes de acordos, explícitos ou tácitos, 

perpetrados pelo conjunto da equipe e negociados com os acompanhantes. 

Quando, por exemplo, a falta de profissionais em número suficiente para 

atender ao Centro pode prejudicar o atendimento a alguma criança, as regras 

são desconsideradas. Cria-se, então, uma ‘nova regra’, provisória, adequada 

àquele momento, com objetivo de resolver uma situação urgente. Esse fato 

demonstra como o emprego das regras está relacionado à necessidade de 

agir, em determinadas situações, não previsíveis e que são, cotidianamente, 

vivenciadas pelos profissionais de saúde. Daí a necessidade de selecionar e 

julgar, rapidamente, tornando-se imperioso modificar regras e esquemas 

rígidos de trabalho. 

“Outro dia, chegou uma moça [no CTQI] e disseram para 

ela: olha, não pode entrar aí, porque pode pegar infecção. Aí, 

chegou um menino grandão, todo queimado, e tiveram que me 

chamar [pai-acompanhante, na enfermaria pediátrica] pra ir lá, 

para botar ele na maca e depois levar até a cama. Porque 

trouxeram [maqueiros da emergência] o menino e foram 

embora, deixaram ele, ali [no corredor]. O menino era muito 

grande e pesado, as enfermeiras que estavam ali não 

agüentavam com ele. Aí, me chamaram [para ajudar]; aí, não 

teve infecção [risos].” (Acompanhante 7). 

Nesse setor, o conceito de regra esboçado por Thompson 

(2000:195:196) − “esquemas flexíveis que orientam os indivíduos no curso de 

sua vida diária, sem nunca terem sido promovidas ao nível de preceitos 
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explícitos e bem formulados” − se aplica apenas no sentido da flexibilidade 

adotada pelos agentes institucionais. Ou seja, no CTQI, pode-se afirmar que as 

regras configuram preceitos explícitos e bem formulados, de conhecimento de 

toda a equipe que ali trabalha e dos acompanhantes das crianças ali 

internadas. Entretanto, apesar da existência da formulação clara e rígida de 

algumas regras, que não têm como ser infringidas, outras regras, que não 

afetam diretamente os cuidados em saúde de que a criança queimada 

necessita, podem ser flexibilizadas, com a finalidade precípua de criar um 

ambiente acolhedor. Desse modo, a equipe se mostra bastante sensível ao 

sofrimento imposto à criança queimada e a seus acompanhantes.  

Portanto, no CTQI, existe um processo de acordos e arranjos, 

constantemente atualizados, entre os profissionais que ali trabalham. É esse 

processo que permite o funcionamento do serviço, mantendo sua organização 

interna, sem que sejam registrados conflitos entre os profissionais. É essa 

concepção de organização do serviço que Hoas (1999) denomina “sistema de 

negociação contínua” (p.162), como propõe a sociologia das organizações. 

No CTQI, se um acompanhante não cumpre as regras, ele está sujeito a 

ter sua entrada e permanência proibidas no setor. Embora não seja uma 

situação freqüente, há registro de acompanhantes proibidos de entrar no 

Centro, por descumprimento de regras, sobretudo aquelas relacionadas ao 

cuidado, à higiene, à maneira de tratar a criança e, também, por 

desentendimentos com os profissionais e outros acompanhantes. Nesses 

casos, os profissionais desse Centro contam com o apoio da assistente social e 
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da psicóloga, que atuam em equipe. A proibição da entrada de um 

acompanhante, no CTQI, é sempre resultado de um consenso entre esse 

grupo de profissionais. 

“É muito difícil isso acontecer [descumprimento de regra], 

mas, quando acontece, a gente faz um encaminhamento para 

o serviço social; se a situação persistir, aí, é proibida a entrada 

dele. Não é a gente que proíbe. Há um consenso entre todos 

os profissionais da unidade - médico, auxiliar, enfermeiro – 

juntos, com o assistente social e a psicóloga. (...) Às vezes, a 

mãe tá super agressiva com a criança, agride a criança, a 

gente não quer aquilo. Já é uma agressão ficar aqui e, às 

vezes, dá umas palmadas e a gente fala: não faz isso (...); a 

gente chama alguém da família, fala com o médico plantonista 

e ele chama a assistente social para conversar com a mãe. 

Nisso, ela [assistente social], procura entrar em contato com 

alguém da família, pra vir outra pessoa ficar com a criança. A 

criança não fica sozinha. Tem sempre alguém pra ficar com a 

criança, mas aquela acompanhante que no momento não tá 

cooperando, ele é proibido de entrar.” (Auxiliar de enfermagem 

2). 

Essa decisão conjunta da equipe, de impedir que um determinado 

familiar ou responsável permaneça no setor acompanhando a criança, é 

respaldada, no enunciado do documento oficial “Normas para os 

acompanhantes”. Esse enunciado afirma que, se um acompanhante não 

cumprir as normas do serviço, perderá o direito de permanecer, no setor, 

devendo ser substituído por outro que obedeça às normas. Há casos em que a 

mãe-acompanhante se recusa a permitir a realização de um determinado 

procedimento, por parte do pessoal de enfermagem, como, por exemplo, 
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puncionar a veia da criança queimada. O médico é chamado, somente depois 

de esgotadas as tentativas de diálogo com o acompanhante. Quando são 

chamados, os médicos sempre assumem uma posição de defesa do pessoal 

de enfermagem: 

“(...) a hora que você vai puncionar uma veia (...) não consegue 

na primeira instância puncionar. Às vezes, tem que ter uma 

segunda tentativa, uma terceira, até conseguir. Porque o que a 

gente menos quer é que a criança seja muito manipulada. 

Então, os acompanhantes não entendem que a gente precisa 

daquele acesso, a gente precisa fazer aquela medicação. Aí, 

se torna difícil. A gente tem que explicar pra eles poderem 

entender. Quando a gente não consegue puncionar, em última 

instância, a gente chama o cirurgião para ele fazer o acesso 

venoso profundo. Mas ele sempre reforça nossa posição.” 

(Auxiliar de Enfermagem 2). 

A equipe do CTQI desenvolve seu trabalho de modo bastante articulado 

e de comum acordo. Dificilmente, uma decisão, tomada pelo pessoal de 

enfermagem, em uma situação de conflito com um acompanhante, não recebe 

apoio irrestrito dos médicos. Aliás, devo ressaltar que essa articulação resultou 

de um processo de negociação explícito entre a equipe desse setor. Existe um 

acordo entre esses profissionais, no que diz respeito ao apoio do pessoal 

médico às decisões do pessoal de enfermagem. 

A situação vivenciada por Ícaro e sua mãe, que resultou na transferência 

do menino para a Clínica Pediátrica, pode bem ilustrar o trabalho articulado que 

a equipe desse Centro desenvolve. 
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ÍCARO 

Do CTQI para a Enfermaria da Clínica Pediátr ica 

Ícaro f icou internado durante seis semanas, quatro das 

quais no CTQI, sendo transfer ido para a Clínica Pediátr ica. 

A mãe de Ícaro se mostrou inconformada com essa 

transferência de seu f i lho, entendendo-a como uma 

retal iação de uma determinada enfermeira. Contou que, há 

alguns dias atrás, durante o dia, ausentou-se da enfermaria, 

com a permissão da enfermeira de plantão, para ir  até a sua 

casa, deixando seu f i lho acompanhado pela avó, pois 

precisava saber como estavam seus outros f i lhos. 

Durante a negociação de sua saída, foi  combinado, com a 

enfermeira que lhe deu autorização, que ela deveria 

retornar no dia seguinte bem cedo. Entretanto, ela não pode 

cumprir  o combinado, uma vez que foi  impedida por um 

forte temporal que desabou sobre a cidade, só chegando ao 

hospital  na hora do almoço. 

“Quando eu voltei ,  eles  [prof issionais do CTQI] botaram 

ele aqui pra fora  [Clínica Pediátr ica],  porque t inha entrado 

uma cr iança mais grave. Só que t inha outra cr iança que 

podia ter saído, entendeu? Que já tava de alta. Porque ele  

[o f i lho] ainda ia fazer enxerto na perna”. 

Sua preocupação com a transferência de Ícaro, para uma 

enfermaria da Clínica Pediátr ica, está relacionada ao temor 

que o f i lho adquira alguma infecção, uma vez que a cr iança 

ainda deverá ser submetida a uma operação para enxerto 

de pele na perna queimada, estando, portanto, a 

queimadura exposta e sujei ta a uma infecção. As 

enfermarias da Clínica Pediátr ica não são adequadas a uma 

cr iança queimada. 
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“( . . . )  ele f ica com outras cr ianças, misturado; a gente 

fala, não adianta; encosta na cama, o lençol vive sujo, a 

gente pede lençol l impo, nunca tem, a gente tem que trazer 

de casa”. 

No relato da mãe de Ícaro, quanto à transferência de seu filho, do CTQI 

para a Clínica Pediátrica, observei que ela entendeu que esse fato se deu por 

conta da retaliação de uma enfermeira. Vale lembrar que essa acompanhante 

relatou ter procurado uma das médicas do Centro e esta se recusou a se 

envolver no assunto. 

“Eu cheguei até a falar com uma das enfermeiras, e ela 

falou assim: não é comigo, eu não posso fazer nada, falou que 

era para resolver com a doutora. Aí, eu tentei falar com ela 

[com a doutora], mas ela falou: eu não vou fazer isso, não 

[tomar providências].” 

Cabe aqui um questionamento: em que medida, mesmo dentro do CTQI, 

onde existem acordos entre médicos e pessoal de enfermagem, uma 

enfermeira pode ter o poder de transferir uma criança do Centro, sem a 

anuência do médico responsável pelo Centro? Por outro lado, as exigências, 

quanto à higiene e aos cuidados que a criança queimada merece, teriam sido 

desconsiderados? A mãe de Ícaro, conhecendo e cumprindo, com rigor, as 

regras do CTQI, demonstrou sua capacidade crítica, ao avaliar os riscos de 

contaminação que seu filho corria estando internado fora do CTQI, pois, esses 

riscos sempre foram, veementemente, ressaltados pela equipe do Centro.  

“Ele [o filho] já teve oportunidade de entrar [retornar ao 

CTQI], tem vaga, mas não botaram ele lá dentro, não. Eu tô 

com medo dele ficar aqui fora [na Clínica Pediátrica]. Eles 
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[outros acompanhantes] querem que eu fale [faça uma queixa]. 

Eu não vou falar porque o errado não foi eu. O certo é ele ficar 

lá dentro, ela tinha que falar: já tem vaga e vamos botar ele lá 

dentro porque ele já fez enxerto na pele. (...) Quem faz o 

curativo são as enfermeiras daqui e não do CTQI. Quando lá 

[no CTQI] tão [o pessoal de enfermagem] dando banho nas 

outras crianças, a enfermeira daqui mesmo faz [o curativo]. Eu 

até já fui reclamar, mas respondem: não é comigo, é com 

fulano; quando acho a pessoa [responsável], ela fala que não é 

comigo também. Eu agora não vou reclamar mais nada. Eu 

deixei pra lá.” 

Cabe destacar que o acordo entre os médicos e pessoal de enfermagem 

do CTQI serve a esses profissionais como um recurso para que se cumpram, 

rigorosamente, os protocolos médicos necessários ao tratamento de qualquer 

pessoa queimada. Entretanto, se se admite que a versão dada pela mãe de 

Ícaro ao acontecimento corresponde aos fatos, esse mesmo acordo teria 

respondido, paradoxalmente, por uma omissão da equipe e servido, também, 

como instrumento de punição a uma criança queimada e à sua mãe. Segundo 

o relato da mãe de Ícaro, apesar do enxerto de pele, que lhe cobria a perna 

queimada, e necessitando, ainda, de mais duas cirurgias, ele foi transferido 

para um setor inadequado, quanto aos cuidados que seu quadro exigia, e 

nenhuma medida foi tomada para reverter a situação. Nesses termos, na 

prática, o discurso e os protocolos médicos teriam sido desconsiderados. Entre 

criar um conflito envolvendo os profissionais de saúde do Centro e devolver a 

Ícaro as condições adequadas a seu restabelecimento, os profissionais teriam 

optado por manter a decisão da profissional que removeu a criança do Centro. 

A mãe de Ícaro, temerosa de uma retaliação contra seu filho, não encontrou um 



 185
 
 

                                      

espaço para negociar a volta do menino ao CTQI. Quando tentou trazê-lo de 

volta ao Centro, não encontrou, ali, nenhum profissional que a acolhesse e 

assumisse, junto com ela, sua demanda. 

A situação descrita pela mãe de Ícaro, se correspondeu, efetivamente, 

aos fatos, poderia constituir um acontecimento que contrariaria o que é 

preconizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

quando estabelece que as crianças e os adolescentes hospitalizados têm o 

“direito a receber todos os recursos terapêuticos disponíveis para a sua cura, 

reabilitação e/ou prevenção secundária e terciária”20. Assim, a situação 

vivenciada por Ícaro, na forma descrita por sua mãe, poderia tê-lo exposto a 

uma condição de risco, uma vez que as enfermarias da Clínica Pediátrica não 

oferecem as condições adequadas ao atendimento de uma criança queimada 

e, nesse sentido, sua reabilitação poderia ser comprometida, ficando ela sujeita 

a possíveis agravos à sua condição. 

5.1.2  O Centro de Tratamento Intensivo Infantil (CTII). 

Do mesmo modo que no CTQI, encontramos, no Centro de Tratamento 

Intensivo Infantil (CTII), no que se refere à operacionalização das regras, no 

cotidiano da enfermaria, um comportamento similar por parte dos profissionais. 

 
20 Resolução CONANDA Nº 41, de 13 de outubro de 1995. Aprova na íntegra o texto da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos direitos da criança e do adolescente 
hospitalizados.  
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O CTII, como já referido, no Capítulo 4, atende a crianças que 

necessitam de cuidados intensivos e permanentes, vigiados e monitorizados, 

24 horas por dia. 

RAMIRO 

Ramiro, quatro anos, não conseguindo atendimento em 

sua cidade, chegou à emergência do hospital ,  acometido 

por uma grave cr ise asmática, sendo, imediatamente, 

internado do Centro de Tratamento Intensivo (CTII) .  Apesar 

de já ter t ido outras cr ises, essa foi  sua pr imeira internação. 

A equipe de prof issionais do CTII aguardava, a postos, a 

chegada de Ramiro, procedente da Emergência, revelando a 

gravidade de seu quadro. A mãe de Ramiro estava, 

visivelmente, assustada e tentava, em vão, acalmar seu 

f i lho. 

Como já descrito, o ambiente e as acomodações do CTII são condições 

favorecedoras para o desencadeamento de uma situação de estresse: um 

espaço pequeno, com luzes permanentemente acesas, temperatura fria, sons 

constantes e intermitentes das aparelhagens e falta de acomodação para o 

acompanhante. 

“Aqui é tudo fechado, não entra sol, não entra nada; fica o 

dia inteiro ouvindo esse barulho [produzido pela aparelhagem], 

24 horas, noite e dia, noite e dia, não é fácil. Aqui, são seis 

leitos, quase sempre, todos cheios. Lá, [no Serviço de 

Pediatria] bate sol; lá, é diferente. Se eu fosse mãe e estivesse 

aqui, eu acho que ia me sentir muito mal. Eu gosto de trabalhar 

aqui, eu não gostaria de ser diarista.” (Enfermeira 2). 
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O reconhecimento, por parte dos profissionais, de que o setor se 

configura como um local impactante foi vivenciado pela mãe de Ramiro, logo 

no momento da internação de seu filho. 

Em meio a toda a movimentação para que os cuidados a 

Ramiro fossem, imediatamente, prestados, sua mãe, 

observava, assustada, aquele espaço, cheio de aparelhos 

monitor izando cr ianças hospital izadas e seu ruído 

constante. “( . . . )  Dentro do CTII ,  f iquei assustada. Eu passei 

da emergência direto para cá”.  

“Fiquei muito mal,  agoniada, muito agoniada. É horrível,  

uma sensação horrível,  desespero, vontade de ir  embora, 

vontade de.. . ,  não dá nem para expl icar direi to. Ficar aqui 

( . . . )  é muito ruim. É como eu falei :  me dá muita agonia, me 

dá muito nervoso”. 

No CTII, além das normas gerais que regulamentam a presença dos 

acompanhantes, existem regras próprias e possibilidade de flexibilização das 

regras, por parte dos profissionais que ali se encontram. 

“Nós explicamos para eles [os acompanhantes]: a hora do 

almoço, a hora do jantar. Aqui, não tem onde tomar banho; 

geralmente, eles tomam banho, no sétimo andar. Quando tem 

procedimentos [manipulação da criança pela equipe], eles têm 

que sair. Só pode duas pessoas, na visita. Geralmente, eles [os 

acompanhantes] obedecem.” (Enfermeira 2) 

Há uma regra oficial, no Serviço, determinando que somente os médicos 

podem autorizar a presença do acompanhante, no CTII. Após a autorização do 

médico, o acompanhante é encaminhado à assistente social, para que esta 

forneça a autorização, por escrito. Essa regra é sempre respeitada. Não há 
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registro de autorização, para permanência no CTII, que não tenha partido de 

um médico desse setor. Entretanto, essa norma, ao centralizar, na figura do 

médico, o poder de autorizar, ou não, a entrada de acompanhantes, parece 

desconsiderar aquilo que é legalmente constituído e que garante a crianças ou 

adolescentes o “direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, 

durante todo o período de sua hospitalização (...).”21. Nesse sentido, o 

profissional responsável pela ‘permissão da entrada de acompanhantes’ 

aparece, frente a estes, como aquele que detém o poder e a quem devem 

aquiescer. Essa situação contribui para reforçar a visão do serviço público 

como um ‘favor’ ou uma ‘concessão’ àqueles que dele se utilizam e não como 

um direito. Entretanto, esse poder adjudicado ao médico, nessa situação 

particular, pode, também, voltar-se contra ele próprio ou contra seus pares, 

sempre que outro médico decidir diferentemente, ou seja, decidir não ‘autorizar’ 

a presença de um determinado acompanhante, o que pode gerar conflito entre 

membros da equipe. Esse fato pode, também, responder, na representação 

dos acompanhantes, pelas figuras do profissional ‘bonzinho’ ou daquele 

profissional mais ‘endurecido’, menos empático ao sofrimento alheio. 

Quanto à flexibilização das regras, produto de um processo de 

negociação, entre integrantes da equipe e entre esta e os acompanhantes, 

observa-se que tal flexibilização guarda uma relação direta com a situação de 

doença da criança e a forma com que a família é acolhida, no setor. 
 

21 Lei nº 8.069/1990 [ECA]. Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação de criança ou adolescente.   
    Resolução CONANDA Nº 41, de 13 de outubro de 1995. 4. Direito a ser acompanhada por 
sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período da sua hospitalização, bem como receber 
visitas. 
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Dependendo de cada situação, o processo de negociação pode assumir as 

características de um acordo tácito, sem palavras, como bem ilustra a entrada 

de Ramiro, no CTII. 

A equipe que atendeu a Ramiro, no CTII permit iu a 

entrada da mãe, no Centro, junto com o f i lho, pois, este, 

agarrado à mãe, não deixava que os prof issionais o 

levassem para o inter ior do CTII.  A regra que faz referência 

ao fato de que, durante os procedimentos e cuidados que 

são prestados à cr iança, no CTII,  os acompanhantes devem 

aguardar, na ante-sala, foi  desconsiderada. A equipe agiu, 

prontamente, e foi  capaz de entender, rapidamente, como o 

problema poderia ser contornado e resolvido. A capacidade 

técnica dos prof issionais, al iada à sensibi l idade 

demonstrada, ante a si tuação, const i tuiu-se em fator 

determinante, no estabelecimento do acordo, pr ior izando e 

viabi l izando a prestação dos cuidados urgentes 

necessários, sem entrar em confl i to desnecessário com a 

mãe e sem prejudicar,  emocionalmente, ainda mais, a 

cr iança. 

O acompanhante de uma criança grave, com risco de morte, recebe um 

tratamento pessoal e particularizado. É notável como a equipe de saúde, de 

modo geral, se mobiliza, sensibilizada, em face de uma situação em que o 

prognóstico da criança é o óbito. 

Acompanhava eu o caso de um menino, com um 
diagnóstico de câncer na cabeça, observando sua mãe, em 
dois locais diferentes: na Neurocirurgia e no CTII. Essa 
observação foi entremeada por vários contatos informais, 
através dos quais foi possível coletar informações importantes. 
Embora não sendo este o objetivo e o enfoque de meu 
trabalho, certo dia, perguntei à mãe-acompanhante sobre o 
estado de saúde de seu filho, dizendo: “como ele está 
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passando hoje?”. Ela me respondeu o seguinte: “Eu acho que 
ele está melhor, apesar da doutora [refere-se a uma médica 
específica] achar que o caso é muito grave. Eles [a referência, 
agora, é aos médicos, de modo geral] não deviam dizer isso 
para a gente. Ninguém pode mais que Deus. Para Deus, nada 
é impossível. Eu tenho muita fé que ele vai ficar bom”. (Diário 
de Campo, junho de 2005).  

É compreensível que a mãe, amparada em sua fé religiosa, relute em 

ouvir e aceitar a gravidade do caso de seu filho e sua possível perda. Nesse 

contexto, essa mãe não deseja escutar do médico uma palavra que não seja a 

representação de que ele, o médico, partilha da sua esperança em um Deus. E 

Este, tendo a última palavra, finalmente decidirá, preferencialmente, sobre a 

recuperação de seu filho. Entretanto, os médicos, encontrando estratégias, 

parecem escolher falar a respeito dos prognósticos desfavoráveis, 

transformando a “morte certa” do paciente no que Pitta (1999:30) denominou 

‘cultura da morte incerta’. Isto é, quando o médico afirma que “o caso é muito 

grave”, ele encobre o prognóstico desfavorável. 

A presença de acompanhantes e a sua valorização, por parte dos 

profissionais, dentro do CTII, parecem sinalizar as mudanças significativas que 

vêm sendo observadas, na instituição hospital e na relação dos médicos com 

os familiares. 

“A criança fica mais confiante [com o acompanhante]. 

Quando você vai fazer algum procedimento, a criança fica mais 

confiante, a mãe está ali do lado (...), fica conversando.” 

(Enfermeira 2). 

É possível encontrar duas pessoas, ou mais, visitando uma criança 

grave, no CTII. É admissível que o horário da visita se estenda, um pouco 
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mais, sem que os profissionais tomem qualquer medida para fazer cumprir a 

regra. Nesses casos, observa-se uma negociação direta entre o profissional, 

que pode ser médico ou da enfermagem, e a família da criança. Raramente, 

um pedido que configura uma exceção da regra, feito por um familiar de 

criança em estado grave, é negado pela equipe. Essa atitude da equipe é 

bastante valorizada pelos familiares e pelos outros acompanhantes. 

Voltando ao CTII, no horário da visita, encontrei a mãe de 

Ramiro saindo do CTII, pois o menino estava recebendo a 

visita de uma tia. A regra no CTII é só é permitir a presença de 

uma pessoa de cada vez, durante o tempo de cinco minutos. 

Cumprimentando-a, digo-lhe que passei ali para vê-la. Em 

seguida chega o cunhado, que é introduzido por ela no CTII, 

quebrando a regra acima citada. Nenhum profissional impediu 

que duas pessoas ficassem, ao mesmo tempo, junto ao leito do 

menino. (Diário de Campo, junho de 2005). 

5.1.3  A enfermaria de Neurocirurgia 

As crianças internadas, na enfermaria de Neurocirurgia, como já visto 

anteriormente, de um modo geral, são portadoras de tumores cerebrais 

(câncer), hidrocefalia ou traumatismo crânio-encefálico, podendo o ultimo ser 

decorrente de acidentes ou violência. 

Nessa enfermaria são tratadas crianças em estado gravíssimo, em 

situação de extremo sofrimento. Tanto os acompanhantes quanto as equipes 

de saúde são inexoravelmente afetados por essa dor, vivenciada por cada um 



 192
 
 
desses grupos com intensidade e características próprias. Essa é uma peculiar 

e dolorosa demanda posta para os profissionais que ali trabalham.   

Embora todos os casos que ali se encontram mobilizem a equipe, pela 

consternação imposta, os casos de crianças com câncer deflagram, nos 

profissionais que a integram, um profundo sofrimento emocional pela dor 

impingida tanto pela doença quanto por seu tratamento e, também, por seu 

prognóstico desfavorável. Essa situação peculiar revela, sem véus, a 

impotência humana em face da morte, evidenciando uma certeza que iguala 

todos os seres humanos em uma única e mesma condição, 

independentemente do status que ocupam.  

RAQUEL 

Raquel tem cinco anos, é f i lha única. Foi atendida, pela 

pr imeira vez, na Emergência do hospital ,  em 2004, devido a 

uma queda, na qual bateu com a cabeça. Nessa ocasião, 

Raquel foi  atendida, medicada, retornando à sua casa. Uma 

semana depois, voltou à Emergência do hospital ,  pois 

estava passando mal,  com vômito, febre e começando a 

perder os movimentos, nos braços e nas pernas. Na época, 

Raquel t inha apenas três anos e dez meses. Após uma 

tomograf ia computadorizada, foi  diagnost icado que Raquel 

era portadora de câncer e hidrocefal ia.  Nessa ocasião, 

Raquel f icou internada, durante um mês, na enfermaria da 

Neurocirurgia, para ser submetida a uma cirurgia de 

ret irada do tumor e para colocação de uma válvula na 

cabeça, dest inada a drenar o l íquido provocado pela 

doença. Poster iormente, foi  encaminhada ao Hospital  Mario 

Kröeff ,  para o tratamento do câncer. 

Após 19 meses da primeira cirurgia, Raquel teve que ser 

submetida a uma outra, para a subst i tuição da válvula e 
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para ret irar o tumor que t inha reaparecido. Submeteu-se a 

tratamento de radioterapia, fazendo, atualmente, 

quimioterapia. 

A menina se encontra, novamente, internada, na 

enfermaria da Neurocirurgia, para a subst i tuição da válvula 

que está obstruída. Essa é a terceira vez que precisa 

colocar uma nova válvula, tendo a úl t ima troca acontecido, 

há sete meses. 

A estrutura física da enfermaria de Neurocirurgia é semelhante à do 

CTQI e do CTII, ou seja, é uma enfermaria fechada. Esta deveria cumprir a 

finalidade de manter sob controle dos profissionais de saúde, acentuadamente, 

do pessoal de enfermagem, as crianças e os acompanhantes. Entretanto, sua 

dinâmica é bastante diferente dos dois outros Centros, acima citados. 

Na enfermaria de Neurocirurgia, de um modo geral, o conhecimento que 

os profissionais detêm sobre as regras se limita àquelas básicas, relacionadas 

à higiene e à permanência do acompanhante junto ao leito da criança. Poucos 

profissionais ali lotados conheciam o documento “Normas para os 

Acompanhantes”. Outros já tinham ouvido falar dele e outros, ainda, sabiam 

que existia, mas nunca tomaram conhecimento de tais normas, oficialmente. 

Essa realidade parece evidenciar que, nesse setor, as regras existem “na 

forma de conhecimento prático, gradualmente inculcadas e continuamente 

reproduzidas nas práticas da vida cotidiana (...).” (Thompson; 2000:196). 

Vale, então, ressaltar que, nessa enfermaria, as regras são, 

implicitamente, implementadas e sujeitas a processos de adaptação, de modo 

a considerar particularidades e especificidades dos casos ali atendidos.  
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Os acompanhantes, de modo geral, demonstraram conhecimento das 

regras oficiais e disposição em cumpri-las. 

A mãe de Raquel relatou que, desde que descobriu a 

doença da f i lha, há um ano e nove meses, acompanha a 

menina, não a deixando sozinha um só momento. Mostrou-

se agradecida a Deus  −  e fez questão de ressaltar que 

assim se sent ia −  por ter encontrado, no momento mais 

di f íc i l  da vida, pessoas boas, que a ajudavam a cuidar da 

f i lha, refer indo-se ao pessoal de enfermagem da 

Neurocirurgia. Acrescentou que nunca teve qualquer t ipo de 

problemas, na enfermaria ou mesmo no hospital ,  por saber 

e respeitar as regras. 

A mãe de Raquel se mostrou aquiescente às regras e 

cr i t icou as acompanhantes que não as cumpriam. 

“Eu acho que regras são regras, não tem como você 

discut ir .  É uma coisa que é di f íc i l ,  você ir  lá;  e vai br igar 

com quem? Eles colocam as regras e a gente tem que 

acatar:  mãe, aqui,  tem que f icar,  o tempo todo, ao lado do 

f i lho e não f icar saindo da enfermaria, deixando o f i lho 

sozinho”. 

Essa disposição em cumprir as regras parece representar um fator 

significativo no poder que as acompanhantes detêm para negociá-las, sem, 

necessariamente, provocar conflitos com os profissionais, caracterizando a 

ampla margem de negociação. Essa circunstância peculiar pode ser entendida 

pelo fato de que os acompanhantes da Neurocirurgia, geralmente, mães que, 

dada a situação que motivou a internação da criança, mantinham-se, durante 

longo tempo, junto à sua criança, evitando sair da enfermaria, por qualquer 

motivo. Em caso de necessidade, essa saída era sempre comunicada ao 

pessoal de enfermagem, que, prontamente, acatava a comunicação e se 
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comprometia a cuidar da criança, enquanto a mãe estivesse ausente. Esses 

casos se referem, principalmente, às acompanhantes com filhos acometidos 

por câncer e hidrocefalia. 

O empenho e o zelo das mães, no cuidado com sua criança, conjugado 

à condição clínica da mesma, conferia, às acompanhantes, uma certa 

autonomia e independência para que pudessem, elas mesmas, ‘quebrar’ as 

regras. Essa situação caracteriza um processo de negociação tácita, entre 

acompanhantes e os profissionais de enfermagem, que nunca questionam 

suas reivindicações. Por outro lado, esse comportamento dos profissionais está 

intimamente relacionado a sentimentos de empatia e à comoção com o 

sofrimento da criança e da mãe-acompanhante, ao qual eles próprios não 

estão imunes. 

“Você vê só: aqui, nós temos outro garoto [internado] e a 

gente está sentindo muito. Ele é filho único, está com um tumor 

cerebral [câncer], não tem chance de sobrevida. Mas, o que a 

gente vai fazer? O que foi Deus que designou?” (Auxiliar de 

Enfermagem 1). 

Essa particularidade da enfermaria de Neurocirurgia é demonstrativa de 

que uma instituição só consegue funcionar bem, quando existe espaço para a 

negociação (Hoas;1999). Nesse caso, o que se conforma como uma 

peculiaridade da enfermaria de Neurocirurgia é um contínuo processo de 

acordos tácitos, mais do que explícitos, onde a margem de poder dos 

acompanhantes parece sucessivamente ampliada e legitimada pelos 

profissionais que ali trabalham. Assim, a contínua reconstituição dos 

procedimentos e das ações adotados pelos profissionais, em relação aos 
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acompanhantes, constitui-se como um elemento de reprodução permanente 

das relações vivenciadas por esses agentes. 

Os profissionais de enfermagem, lotados na enfermaria de 

Neurocirurgia, desempenham seu trabalho de modo articulado com os 

acompanhantes, mantendo um relacionamento próximo, sinceramente 

comprometido com a situação vivenciada e, também, comovido pelo sofrimento 

que essa situação acarreta. Essa empatia, demonstrada pelo pessoal de 

enfermagem, resulta em os acompanhantes demonstrarem sentimentos de 

profunda gratidão e afeto pelos profissionais, sem se dar conta, às vezes, de 

como estes sentimentos repercutem nos profissionais. 

“A gente não tem o preparo profissional específico pra lidar 

com determinadas situações, principalmente, quando o caso 

tem um prognóstico ruim, um câncer, por exemplo. Às vezes, 

eu não consigo chegar nem perto da mãe, quando eu a vejo 

chorando, porque eu não sei nem o que vou falar pra ela. (...) 

eu acho que qualquer coisa que eu disser, posso piorar, ela [a 

mãe] pode ficar mais deprimida. Então, como eu não sei 

expressar... (...) eu também não sei lidar com esse sentimento.” 

(Enfermeira 3). 

Situações, como o caso acima referido, revelam, através dos 

depoimentos das profissionais, o esforço destes em manter sua capacidade de 

trabalho e de superar, sem se conformar, os danos psíquicos dele decorrentes. 

Aqui, o conceito de “normalidade sofrente”, esboçado por Dejours (2001), 

parece exemplar para ilustrar a situação de sofrimento e defesa das servidoras. 
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Para esse autor, o conceito de normalidade pode resultar de uma 

composição entre o sofrimento e a luta, que pode ser individual ou coletiva, 

contra o sofrimento resultante do trabalho. Desse modo, normalidade não 

significa ausência de sofrimento, visto que a normalidade, também, incorpora o 

sofrimento. Partindo da proposição acima, o autor elabora o conceito de 

normalidade sofrente. Dejours (2001) não entende normalidade como 

equivalente à passividade resultante de um condicionamento social, de 

conformismo ou, mesmo, no sentido pejorativo e desprezível, quando 

alcançada pela interiorização da dominação social. Para ele, a normalidade 

constitui o “resultado alcançado na dura luta contra a desestabilização psíquica 

provocada pelas pressões do trabalho” (Dejours; 2001:36). É dentro desse 

contexto que o profissional se torna mais flexível, para acatar ou mesmo 

negociar a flexibilização das regras com os acompanhantes. 

5.2  Operacionalização das regras nas enfermarias abertas. 

Em contrapartida à dinâmica das enfermarias fechadas, temos as seis 

enfermarias da Clínica Pediátrica, cujo único comando de enfermagem se 

localiza fora e distante das mesmas. Nessas enfermarias, conforme 

enunciamos, anteriormente, o controle dos profissionais sobre os 

acompanhantes, em torno do que se passa dentro das enfermarias e em 

relação ao cumprimento das regras, é quase inexistente. Essa situação parece 

confirmar a relevância que a estrutura organizacional da enfermaria assume, 

na operacionalização das regras, e responder, em parte, pelo registro 
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acentuado de conflitos – entre acompanhante e acompanhantes, 

acompanhante e pessoal de enfermagem, e entre acompanhantes e 

funcionários responsáveis pela segurança do hospital, as chamadas guardetes. 

Os acompanhantes dessas enfermarias são considerados, pelo conjunto 

dos agentes institucionais, como os mais “desobedientes”. Não é incomum que 

os acompanhantes de crianças internadas, nas enfermarias abertas, 

permaneçam, por algum tempo, sozinhos, nas enfermarias. Essa situação 

facilita o livre trânsito dos mesmos, para outras enfermarias ou outras 

dependências do Serviço, e mesmo para fora do hospital. Soma-se a isso a 

reincidência de internações das crianças, propiciando ao acompanhante uma 

certa intimidade com os profissionais, com o espaço físico e com o ambiente. 

Familiarizados com a dinâmica do Serviço e conhecedores de suas falhas, no 

que diz respeito ao ‘controle’ das regras, usam de criatividade para questionar 

e discutir sua validade, reinterpretando-as e polemizando com os agentes. 

“[cumprir as regras] Nenhuma delas! [risos]. Não pode lavar 

roupa, ali, eu lavo; não pode estender roupa, eu estendo. Não 

pode fumar; aí, eu fumo lá embaixo. A roupa não é para lavar, 

e a gente lava. Eu uso, lavo e boto pra secar [risos]. Usar 

roupas curta, só a guardete é que implica mais e ninguém 

respeita [risos]. Tem uma guardete que usa uma saia curtinha, 

também. Ninguém respeita. Eu saio, à noite, lá fora da portaria; 

saio quando quero. Só pode sair até dez horas. Eu nunca 

passei das dez horas. Volto antes.” (Acompanhante 5).  

“Eles [pessoal da segurança] acham que a gente é obrigada 

a ficar presa, aqui; mas a gente não tem que ficar presa, aqui, 

nesse presídio, igual a minha colega falou pra ele [o guarda da 

portaria], lá embaixo; falou assim: não somos nós que somos 
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internados, são nossos filhos; então, vocês têm a obrigação de 

deixar a gente sair e entrar, porque nós não vamos ficar com 

fome, aqui, neste hospital.” (Acompanhante 1). 

Outro fator a ser considerado como significativo, no cumprimento das 

regras, por parte dos acompanhantes, é que, nessas enfermarias, o quadro 

clínico das crianças internadas, de modo geral, não se caracteriza, como um 

quadro grave. Essa circunstância não obriga que o acompanhante permaneça, 

em vigília, ao lado da criança, por muito tempo, facilitando, assim, seu 

deslocamento. Por vezes, esse comportamento dos acompanhantes é 

entendido, por alguns profissionais de saúde, como um ato de negligência, ou 

mesmo abandono, com relação à criança. 

“Às vezes, são mães que abandonam os filhos, na 

enfermaria, que ficam de papo com outras mães, fazem 

amizade, ao invés de dar atenção aos seus filhos. Vão para 

outras enfermarias, vão para outros andares, vão andar pelo 

Campo de Santana, vão para o centro da cidade. A gente já 

teve casos, aqui, de mães que só vinham para comer e 

deixavam o filho largado, aí.” (Enfermeira 1). 

Outra particularidade que merece destaque, no que diz respeito às 

regras oficiais, nas enfermarias da Clínica Pediátrica, é que, nestas, encontra-

se o maior número de profissionais que relataram que nunca ouviram falar de 

regras, e outros, que conhecem algumas, ou por “ter ouvido falar” ou porque 

foram tomando conhecimento delas, no dia-a-dia. Vale ressaltar que essa 

situação é, em parte, semelhante àquela encontrada na Neurocirurgia 

(enfermaria fechada) e é, acentuadamente, diferente da encontrada, no CTQI e 

no CTII, nos quais os profissionais estão cientes das regras.  



 200
 
 
5.2.1  As enfermarias da Clínica Pediátrica. 

As enfermarias da Clínica Pediátrica recebem crianças que necessitam 

de cuidados em saúde, não caracterizando, entretanto, quadros de gravidade, 

se comparado às crianças internadas, nas enfermarias fechadas.  

LUCAS 

Lucas tem 13 anos e está internado, em uma das 

enfermarias da Clínica Pediátr ica. Deu entrada, no hospital ,  

com febre, dor na vir i lha, e foi  diagnost icada uma hérnia 

não local izada. Permaneceu, por dois dias, na Emergência, 

e, poster iormente, foi  t ransfer ido para Clínica Pediátr ica. 

Nessas enfermarias, como já dito, anteriormente, as regras, de modo 

geral, são claramente desobedecidas e os acompanhantes são menos 

vigiados. 

Sentei-me, em uma cadeira, dentro do Comando de 

Enfermagem, da Clínica Pediátrica. Estava observando a 

movimentação do corredor e, de repente, dirigi meu olhar para 

uma enfermaria, localizada quase em frente ao balcão. Foi aí 

que, então, percebi o campo de visão do balcão de 

enfermagem: daquele posto, é possível visualizar apenas a 

parte esquerda de uma enfermaria, o que significa, 

exatamente, observar os três leitos ali posicionados. (Diário de 

Campo, maio de 2005). 

Por outro lado, a falta de pessoal para atender a essas enfermarias, 

também, contribui para um maior ‘afrouxamento’ da vigilância e, até mesmo, 

para flexibilização das regras. 
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O pai de Lucas relata que, habitualmente, é sol ic i tado, 

pelo pessoal de enfermagem, para ajudar em alguma tarefa, 

em outras enfermarias. Ele observa que esse t ipo de ajuda 

acaba por possibi l i tar que uma ou outra regra seja 

descumprida. Cita, como exemplo, o r igor exigido para a 

entrada de qualquer pessoa, no CTQI, e af irma: “Eu estou 

cansado de entrar lá,  prá ajudar. Quando precisam, eu entro 

e nem me pedem [os prof issionais] para vest ir  o capote”.  

O hospital oferece quatro refeições diárias e não permite que sejam 

trazidos alimentos de fora, porque algum destes poderia prejudicar o 

tratamento dos internos. Entretanto, esse esquema de distribuição de alimentos 

para os acompanhantes constitui-se em objeto de crítica. 

O pai de Lucas relata que um dos problemas que os 

acompanhantes vivenciam, no hospital ,  é com relação à 

al imentação: “Aqui não pode entrar nada [nenhum al imento] .  

O pessoal almoça meio-dia e janta às cinco horas. Não tem 

ceia para o acompanhante, ( . . . )  tem pessoas que estão aqui 

e não têm condições de comprar uma bala. ( . . . )  A gente 

pode descer para comer alguma coisa. Mas, quem tem f i lho, 

cr iança pequena.. .  descer, até pode, mas, às vezes, não 

pode subir.  A cr iança pequena chora. ( . . . )  Aí,  eles [pessoal 

da enfermagem]  falam que a janta é de cinco e meia às 

sete. Só que tem um problema: ela [a comida]  chega aqui 

fr ia.  ( . . . )  Eu como, no refei tór io. Tem muita mãe que 

reclama, porque a comida não vem na enfermaria; aí elas 

[acompanhantes]  têm que largar a cr iança que f ica 

chorando. ( . . . )  Tem casos de muitas mães que não podem 

sair.  ( . . . )  Tem muitas vezes que a gente desce; mas tem a 

norma que só pode subir,  até 10 horas; depois, não pode 

mais.” 
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Por outro lado, apesar da revista, não parece ser difícil ‘contrabandear’ 

algum alimento para dentro do hospital: biscoito, paçoca, amendoim e jujuba 

são os mais visíveis ao olhar atento. 

Um menino abre um armário, na Clínica Pediátrica, e diz à 

mãe: “mãe, eu quero paçoca”, ao que a mãe responde: 

“Acabou; mais tarde, eu vou comprar mais”. (Diário de Campo, 

junho de 2005). 

Outro fator a ser levado em conta é que algumas acompanhantes ali 

estão, pela segunda, terceira ou mesmo quarta internação da criança. Sentem-

se mais ‘à vontade’, no setor, e circulam, com certa desenvoltura, no entorno 

de sua enfermaria, fora dela e na rua. Estas são as acompanhantes mais 

familiarizadas com o Serviço e com o pessoal de enfermagem. Essa 

familiaridade pode resultar no descumprimento mais freqüente das regras, pois 

parecem entender que a situação lhes confere algum poder. 

A cobrança, por parte da equipe de saúde, se faz, em casos 

considerados mais importantes, como, por exemplo, aqueles que envolvem 

violência dirigida à criança, brigas entre os acompanhantes e entre estes e o 

pessoal de enfermagem. A depender da gravidade da situação, a assistente 

social é chamada para ‘resolver o conflito’ e, quando necessário, recorrer ao 

Conselho Tutelar. As assistentes sociais se percebem como profissionais 

respeitadas pelas acompanhantes: 

“(...) acho que [as acompanhantes] ouvem mais o serviço social 

por causa do Conselho Tutelar. Têm medo de perder a guarda 

da criança, talvez seja isso.” (Assistente Social 2). 
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Desse modo, observei que tanto os profissionais da equipe quanto os 

acompanhantes têm conhecimento de que, no momento em que a ordem no 

Serviço necessita ser estabelecida, ou restabelecida, o profissional responsável 

por essa função é a assistente social. 

Quando o conflito envolve o acompanhante e um profissional de saúde, 

geralmente, os profissionais envolvidos são os de enfermagem, por serem 

estes que passam a maior parte do tempo de seu trabalho no setor. É quando 

a assistente social é chamada. 

“Eu acho que chamam mais a gente, porque eles [referência 

aos acompanhantes] dão mais ouvido pra gente do Serviço 

Social. Eu passei lá na portaria e vi duas mães, sentadas no 

chão, conversando com a recepcionista. Aí, eu falei: não 

acredito! Sentada, no chão? Descalça?” (Assistente Social 2). 

Por outro lado, ao transitar, nos corredores e nos diversos ambientes 

que compõem o Serviço de Pediatria, as assistentes sociais, atentas aos 

acontecimentos, ao encontrarem acompanhantes desobedecendo às regras, 

exercem a função de vigilantes, chamando a atenção dos mesmos, numa clara 

tentativa de cobrar o cumprimento das regras. 

Observa-se que as assistentes sociais são, mais freqüentemente, 

requisitadas pelos profissionais que atuam nas enfermarias da Clínica 

Pediátrica do que nas outras enfermarias e nos dois Centros. Esse fato pode 

estar relacionado aos conflitos ali registrados. 
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No que se refere à utilização do recurso que envolve comunicação com 

o Conselho Tutelar, devo ressaltar que os direitos garantidos à criança, pela 

legislação vigente, parecem ser, também, utilizados para intimidar o 

acompanhante que não se adequar ou que, acintosamente, enfrentar o 

profissional, ameaçando-o com futuras agressões ou causando tumulto, na 

enfermaria, prejudicando o andamento do serviço. Observei esse fato, durante 

a realização das entrevistas. Pude registrar referências à necessidade de 

“chamar o Conselho Tutelar”, por parte de todos os profissionais entrevistados, 

sem exceção. As justificativas para tal atitude iam desde a discordância da 

forma com que a acompanhante cuida do filho até as agressões à criança, tais 

como ‘dar palmadas’, gritar com a criança ou mostrar-se impaciente no trato 

com a mesma. 

As assistentes sociais exercem autonomia total em relação ao Conselho 

Tutelar. Sua decisão em acioná-lo (ou não), não costuma ser questionada. 

Essa atitude de independência sobrepõe-se à hierarquia institucional. Mesmo 

que um médico, que, na hierarquia, ocupa uma posição superior àquela 

ocupada pela assistente social, opine que o Conselho Tutelar não deva ser 

acionado, a decisão é da assistente social. Ela ouve o médico, pondera e toma 

a atitude que ela acha correta. 

Observando o atendimento, na sala do Serviço Social, 

presenciei uma situação, em que havia uma clara suspeita de 

violência sexual contra uma menina de doze anos. O médico 

que atendeu o caso sugeriu à Assistente Social que não 

acionasse o Conselho Tutelar. Esta não só encaminhou o caso 

ao Conselho como, também, não comunicou a esse médico, 



 205
 
 

                                      

especificamente, que o faria: ela, apenas, limitou-se a ouvir e 

decidir a questão, segundo suas próprias convicções acerca do 

caso. (Diário de Campo, maio 2005). 

As assistentes sociais acionam o Conselho Tutelar por iniciativa própria 

ou por solicitação, quando há indicação clara de violência e abuso contra 

crianças, apontados por médicos e/ou pelo pessoal de enfermagem. 

Entretanto, o julgamento acerca do encaminhamento ou não parece ficar 

restrito ao Serviço Social, sendo a profissional dessa área a responsável direto 

pelo encaminhamento do caso ao Conselho. Essas profissionais, assim como 

os médicos e as enfermeiras, tomam decisões e modificam algumas regras, 

quando entendem que essa atitude irá beneficiar a criança e sua família. 

Constatei que não há uma linha de conduta, em relação aos problemas 

cotidianos: os profissionais têm opiniões diferentes e condutas diferentes, 

quando confrontados com situações semelhantes. 

“O ECA, o artigo 1222, diz que é um direito e dever da mãe – 
da mãe, não, do responsável – acompanhar a internação dessa 
criança. Tá? Então, como é entendido pelas outras pessoas, 
outros profissionais? Eles não querem saber da problemática 
da usuária, quer saber que tem que ficar aqui e a gente não 
tem esse olhar. A gente sabe que ela tem que ficar aqui, é um 
direito dela; nós não podemos impedi-la, seja quem for, de 
acompanhar uma criança, aqui dentro, e nem obrigá-la a ficar, 
se existe algum outro fato, importante também, mas que ela 
tem que dar conta, lá fora, e não tem quem faça por ela. Aqui 
dentro, tem quem faça pela criança. Se não tem 
acompanhante, por um motivo qualquer, quem tem que ficar 
por conta dessa criança que está sozinha, por um motivo 
qualquer, é a enfermagem.” (Assistente Social 2). 

 
22 Lei nº 8.069/1990 [ECA]. Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação de criança ou adolescente.  
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Essa diferença, em relação à forma como o trabalho deve ser conduzido, 

constitui-se em um elemento determinante do processo de negociações 

contínuas e necessárias entre os profissionais. Qualquer profissional de saúde 

se sente capaz e habilitado para romper com as regras estabelecidas, sempre 

que isso lhe parece conveniente (Strauss et al;1963; Thompson;1995). Essa 

interpretação que cada um faz das regras parece corresponder a um desejo 

correto de que o trabalho seja desenvolvido, adequadamente, na forma como o 

profissional acredita que ele deva ser feito (Strauss et al; 1993). Entretanto, o 

que foi observado, na Clínica Pediátrica, é que os profissionais tomam 

decisões diferentes, relacionadas a uma mesma situação, e não se comunicam 

entre si. A deliberação por uma atitude diferente daquela que outro profissional 

tomou, anteriormente, não sendo comunicada e nem discutida, gera conflitos 

entre os profissionais, uma vez que o profissional se sente desautorizado, na 

medida em que seu poder foi questionado, diante do acompanhante. Em caso 

de divergências entre membros da equipe, o que se espera é que aquelas 

sejam discutidas, mas não na frente do acompanhante. Desse modo, condutas 

distintas, em relação a uma mesma situação, podem ocasionar conflitos, entre 

os profissionais de uma mesma área ou de áreas diferentes.  

Uma assistente social entende que deve liberar o horário de visita de um 

pai, em função única e exclusivamente da necessidade desse pai, e assim o 

faz. Outra assistente social não concorda e modifica a autorização dada. 

Quando a profissional que autorizou a visita fora do horário toma conhecimento 

desse fato, sente-se desrespeitada em sua autoridade. O mesmo acontece, 

quando uma enfermeira, ou um médico, autoriza alguma conduta que teria sido 
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negada, anteriormente, por qualquer outro profissional. Quando a situação 

envolve, somente, o pessoal do Serviço Social e da Enfermagem, o conflito 

pode aparecer com mais freqüência, e a questão é discutida e resolvida entre 

as profissionais, que tentam negociar uma solução alternativa, até porque 

pessoal de enfermagem e assistentes sociais, do Serviço de Pediatria, 

costumam trabalhar, discutir e resolver os problemas cotidianos em conjunto. 

Essa atitude é facilitada pelo fato de que essas profissionais são facilmente 

encontradas no Serviço – sua localização e alcance costumam ser bem 

divulgados, entre elas.  

Entretanto, se quem ‘desautoriza’ a assistente social, ou o pessoal de 

enfermagem, for um médico, o conflito não se instala. Nesses casos, observei 

que o poder do médico se expande, para além dos saberes relativos ao 

tratamento do doente, ao estudo das doenças e à inovação dos processos 

diagnósticos e terapêuticos (Carapinheiro;1998), fazendo sobressair a 

hierarquia institucional e a posição que, nela, o médico ocupa, implicando que 

os outros profissionais se submetam a ela. É essa submissão que faz com que 

os outros profissionais encontrem dificuldades em partilhar, junto com a 

categoria médica, especificamente, decisões relativas ao encaminhamento dos 

procedimentos e rotinas a serem instaladas no Serviço. Essas decisões, 

entretanto, não são limitadas apenas aos cuidados médicos, não inviabilizando, 

assim, a participação de outros profissionais. 

No que se refere às assistentes sociais, por exemplo, o ponto de 

negociação das regras em que essas profissionais mais se envolvem com os 
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médicos refere-se à questão da alta hospitalar. As assistentes sociais 

entendem que a alta médica deveria ser, primeiramente, comunicada ao 

Serviço Social. Defendem, veementemente, que seja instituída uma regra, em 

que o acompanhante deva tomar conhecimento de que a criança receberá alta, 

somente no momento em que o médico a assina. Essa reivindicação das 

assistentes sociais não é atendida.  

Pude verificar que a dinâmica relacional entre os médicos e 

acompanhantes não funciona de acordo com o que as assistentes sociais 

defendem. As tentativas de negociação dessas profissionais com os médicos, 

para que seja instituída e cumprida uma regra para a alta médica, não tem 

dado resultado. Esse fato responde por muitos conflitos entre as 

acompanhantes e o pessoal de enfermagem, quando elas, assistentes sociais, 

são, invariavelmente, chamadas a solucionar. Esses conflitos são gerados 

porque os acompanhantes perguntam, sistematicamente e repetidas vezes, 

aos médicos quando sua criança receberá alta. Eles não se negam a 

responder; entretanto, vão dando previsões de quando a alta poderá acontecer. 

Embora esclareçam que a efetivação da alta dependerá da evolução da criança 

ou mesmo do resultado de um determinado exame, os acompanhantes 

entendem essa informação como uma afirmação garantida de que a alta 

hospitalar da criança se dará no dia tal, às tantas horas. Esse tipo de situação 

se configura quase como uma particularidade da Clínica Pediátrica. Chegado o 

dia da ‘suposta’ alta, instala-se o conflito. Os acompanhantes cobram do 

pessoal de enfermagem a ‘promessa’ que o médico fez. Quando o clima fica 

insustentável, a assistente social é chamada para resolver o conflito, cabendo a 
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ela interpretar para o acompanhante o que o médico disse. Essa situação é 

recorrente. Assume o caráter de uma ‘negociação impossível de ser realizada’. 

Os médicos, entre as perguntas dos acompanhantes e as insistentes e 

cotidianas sinalizações das assistentes sociais, acerca de como o assunto ‘alta’ 

deveria ser tratado, optam por responder aos acompanhantes da forma que 

lhes convém, sem considerar a negociação proposta pelas assistentes sociais. 

Continuam ignorando a existência desse conflito, até porque, na maioria das 

vezes, quando o conflito acontece, eles já não estão presentes, no Serviço. 

Quanto à permanência do acompanhante, alguns profissionais, médicos 

e o pessoal de enfermagem, parecem entender que se trata de uma regra. 

Esta, para esses profissionais, implica uma vigília permanente, 24 horas por 

dia, sem qualquer direito de reclamar uma noite de sono em condições mais 

adequadas. Registrei esse fato pela freqüente queixa de alguns médicos e 

profissionais de enfermagem que trabalham, nas enfermarias da Clínica 

Pediátrica, de que os acompanhantes dormem até tarde e que não cuidam 

direito de seus filhos. 

Por outro lado, os acompanhantes fazem constantes referências à falta 

de conforto mínimo para dormir e de como se sentem cansados. Os 

acompanhantes dormem em uma cadeira parecida com aquela chamada 

‘cadeira do papai’; mas não possui braços e é tão estreita que não permite 

mudar de posição, sem que se corra o risco de cair no chão. Sua forração é de 

plástico imitando couro, e todas estão rasgadas, em várias partes. As cadeiras 

estão em péssimo estado de conservação. Além disso, não reclinam, 

totalmente, para se transformar em uma cama. A forração as torna muito 
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quentes. Sem lençol, a pele fica em contato direto com o plástico, o que é 

agravado pelas altas temperaturas do verão e pelo fato de o setor não contar 

com refrigeração adequada. A refrigeração se dá, apenas, pelas janelas, que 

são mantidas abertas, ou por ventiladores de teto, muitos deles quebrados. 

Foi relatado pelos acompanhantes, durante a realização das entrevistas, 

o que significa ‘dormir’ nessas cadeiras: 

“Tem um mês e uma semana. Tô aqui, todos os dias. Só 

umas três vezes, eu saí. Eu durmo, aqui, todas as noites. 

Tenho dor nas costas, na coluna; a gente não dorme direito no 

hospital, né? [sua aparência confirma]. Às vezes, eu desço, 

para mim tomar um café pra me sustentar, pra ficar acordada.” 

(Acompanhante 6).  

Esse fato não é levado em conta, por alguns profissionais, notadamente, 

médicos e pessoal de enfermagem, apesar das queixas e reclamações 

constantes que as mães fazem à equipe: 

“(...) elas reclamam que dormem mal, aqui. Em casa dormem 

até no chão de terra ou debaixo do viaduto e, chegam aqui, 

querem conforto.” (Médico 2). 

O desconforto da cadeira pode explicar as reiteradas vezes em que os 

acompanhantes são surpreendidos, dividindo o leito com as crianças, 

desrespeitando a regra que os proíbe de se deitar no leito ou em macas. Além 

do mais, como eles devem ficar atentos e atender as necessidades das 

crianças, durante todo o dia, é de se supor que, à noite, estejam cansados, 

tenham sono, precisem e queiram descansar, com um mínimo de conforto. 
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Algumas médicas se queixam, permanentemente, dessa situação, 

reclamando, diretamente, com os acompanhantes que são flagrados dormindo, 

ou mesmo recostando-se, no leito da criança. Os médicos, de modo geral, 

parecem ignorar o desrespeito dessa regra, por parte do acompanhante, pois 

nunca observei, durante esta investigação, um médico reclamando ou 

chamando a atenção de um acompanhante, por esse motivo. O que constatei 

foi os médicos atendendo, ao lado de acompanhantes confortavelmente 

recostadas, nos leitos dos filhos. Quando os acompanhantes são flagrados 

descumprindo essa regra, são advertidos pelo pessoal de enfermagem, diante 

do que mostram-se ameaçadores, agressivos e dispostos a discutir. Esse fato 

parece ser raro, tanto que foi observado em apenas uma situação, em que uma 

mãe-acompanhante foi ‘deixada de lado’ pela equipe, por conta dessa 

agressividade: 

“(...) ela [a acompanhante] dorme o tempo todo, não ouve nada 

que a gente fala. Às vezes, dorme no leito da criança, e é difícil 

ela querer sair: Só sai com muito custo e com cara feia. Outro 

dia, quase sufocou a criança.” (Enfermeira 3). 

Algumas profissionais se calam, diante das agressões verbais ou 

ameaças de agressões físicas futuras, mas, nem todas. Uma das assistentes 

sociais, embora admita temer por sua segurança, quando ameaçada, afirmou 

enfrentar a situação, buscando esclarecer com a acompanhante se está sendo 

ou não ameaçada e, mais ainda, que não tem medo. 
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Há enfermeiras que tentam fazer cumprir algumas regras, tais como: que 

a mãe acorde cedo, banhe a criança e tome seu próprio banho; que mantenha 

limpa a cama da criança e cuide de trocar suas fraldas, sempre que 

necessário. Entretanto, isso não acontece, do modo que a enfermagem deseja. 

Cada acompanhante tem sua própria maneira de tratar os filhos. Trazem de 

casa hábitos que são diferentes daqueles exigidos, no hospital. Contudo, não é 

incomum observar que, mesmo quando algumas enfermeiras fazem as 

cobranças, já desenvolveram um certo grau de intimidade com uma 

determinada mãe-acompanhante, por exemplo, o que lhe permite tratar o 

problema com menos rigidez e, até mesmo, com um certo bom humor, o que 

não deixa de ser uma estratégia de negociação implícita. 

Pude observar situações reveladoras de uma certa intimidade, entre 

enfermeiras e mães-acompanhantes cujas crianças se encontravam 

internadas, pela segunda ou terceira vez, na Clínica Pediátrica. Acompanhante 

e criança, neste caso, se relacionam muito bem com as enfermeiras. Estas 

chamam acompanhante e criança pelos nomes. Quando estão repreendendo 

um acompanhante, em função de um comportamento relacionado ao 

descumprimento de alguma regra, fazem-no com bom humor e até mesmo 

rindo. Esse comportamento amigável é retribuído, da mesma forma, pela 

acompanhante, que acata as solicitações, também com bom humor, mas age 

de sua própria maneira. 

Os acompanhantes são constantemente chamados à atenção para o 

fato de que devem, sempre, lavar as mãos, antes e depois de manipular a 
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criança, depois de usarem o banheiro e quando chegam da rua. Entretanto, 

não é incomum cenas em que o acompanhante, após trocar as fraldas, pega a 

mamadeira, abre sua tampa, ajeita a criança em seu colo e começa a alimentá-

la, sem ter lavado as mãos. Esse modo de agir confirma a queixa do pessoal 

de enfermagem, relativa aos cuidados com a higiene. Hábitos de higiene, 

entretanto, fazem parte de um contexto de educação formal que vai muito além 

das recomendações feitas pelo pessoal de enfermagem – é difícil adquirir um 

novo hábito ou substituir um antigo. Nas enfermarias da Clínica Pediátrica, 

esse tipo de situação é bastante comum.  

Em todas as enfermarias da Clinica Pediátrica, podem ser encontrados 

pequenos grupos de mães, conversando, rindo às gargalhadas e outras, 

sozinhas, ao lado de seus filhos. Algumas circulam, pelo corredor; outras 

conversam, na porta da enfermaria. Entre as primeiras e as últimas citadas, 

certamente, algumas se encontram burlando a regra de não se locomover para 

outras enfermarias - o que pode ser observado com freqüência. 

As mães-acompanhantes que mais circulam pelas enfermarias, pelo 

corredor e do lado de fora da entrada da pediatria, são aquelas que têm seus 

filhos internados, nas enfermarias da Clínica Pediátrica.  

As crianças internadas, nessa Clinica, são menos dependentes de suas 

mães. Muitas ficam andando de uma enfermaria para a outra, carregando 

brinquedos nas mãos e, não raro, formando pequenos grupos para as 

brincadeiras. Algumas mães-acompanhantes seguem os passos de seus filhos, 
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o tempo todo, embora permitam sua movimentação e o contato com as outras 

crianças. Outras, entretanto, deixam seus filhos completamente à vontade, 

circulando de um lado para o outro, assim como elas. 

As mães-acompanhantes que não acompanham os filhos, quando estes 

estão soltos, no corredor da pediatria, costumam ficar dentro da enfermaria, em 

três situações: dormindo; conversando com outra mãe; ou vendo televisão, 

quando, na enfermaria, há televisão. Todos usufruem a televisão, 

especialmente, na hora das novelas. As crianças que assistem à programação 

infantil, na enfermaria, são aquelas que estão presas ao leito. As que podem 

andar ganham o pequeno mundo da pediatria, com seus novos amigos, bem 

mais de acordo com suas brincadeiras cotidianas, ao ar livre.  

Quando uma acompanhante está fora da enfermaria, durante algum 

tempo, e a criança começa a chorar, imediatamente, o pessoal de enfermagem 

solicita à guardete que localize e chame a mãe. O que é feito, prontamente. 

Esse tipo de busca pela mãe, por meio das guardetes, confere a estas um 

certo poder. De tal modo, que parece que elas se sentem responsáveis por 

vigiar e reprimir as mães. Vale ressaltar que nem todas as mães se submetem 

a essa funcionárias. 

As acompanhantes da Clínica Pediátrica parecem ter algumas 

características, acentuadamente diferentes das acompanhantes das crianças 

das enfermarias fechadas (CTII, CTQI, Neurocirurgia e Cirurgia Pediátrica). 

Dentre elas, algumas características merecem destaque, tais como: muitas 
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acompanhantes, na Clínica Pediátrica, têm seus filhos freqüentemente 

reinternados. Elas transitam, pelo setor, com desenvoltura e pouca cerimônia, 

como se “estivessem em sua própria casa” (Médico 2). Constantemente, 

reclamam e discutem com os profissionais de saúde e outros servidores, em 

qualquer situação que identificam como um problema para elas.  

Um acontecimento, como, por exemplo, a comida está ruim: 

quem ouve as reclamações feitas, em um tom de voz alterado 

e com palavras rudes, é a funcionária que distribui a comida. A 

funcionária encarregada da distribuição, na pirâmide 

hierárquica do hospital, está localizada bem abaixo de outros. 

Ela não é responsável pela escolha do cardápio, o que cabe a 

uma nutricionista, e nem é responsável pelo preparo da 

mesma. Esse tipo de provocação é comum. Outras 

acompanhantes engrossam o coro da reclamação e tratam com 

muita indelicadeza a funcionária da copa. (Diário de Campo, 

junho de 2005). 

Uma auxiliar de enfermagem, durante a realização de uma entrevista, 

fez referência ao fato de que “quanto mais baixo o nível do funcionário, mais 

elas [as acompanhantes] maltratam ele”. Afirmou que as acompanhantes 

tentam fazer a mesma coisa com as auxiliares de enfermagem. Algumas 

destas últimas se intimidam porque algumas acompanhantes também 

costumam ameaçar, explicita ou veladamente a profissional – seja esta a 

auxiliar ou outra integrante da equipe. “Eu não me intimido; se quiser encrenca 

comigo, vai ter.”.  

Com esse comportamento, algumas acompanhantes reproduzem a 

hierarquia existente, na Pediatria, colocando-se em uma posição de 
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superioridade em relação, por exemplo, às servidoras cuja única tarefa é a 

distribuição das refeições.  

Existe um contraste, quando a reclamação é dirigida aos médicos: 

quando não estão presentes, são criticados; mas, quando chegam às 

enfermarias, o comportamento das acompanhantes muda, consideravelmente. 

Às vezes, mostram-se dóceis e até tímidas. Em outras ocasiões, se dirigem ao 

pessoal de enfermagem e expõem a dificuldade de chegar ao médico, para 

obter informações sobre seus filhos. 

“O acompanhante, às vezes, relata alguma coisa pra gente 

e a gente fala: olha, quando o médico chegar, a senhora fala 

com ele o que a senhora viu, porque, às vezes, eu posso não 

estar aqui, né? (...) Não é pouco comum você ouvir depois: 

‘puxa, o médico já foi embora? Eu tinha isso aqui pra falar com 

ele’. Por que a senhora não falou na hora?’ Aí, vêm aquelas 

perguntas (...) Com o médico, é diferente: o acompanhante tá 

mais pra ouvir do que pra falar, do que pra comunicar alguma 

intercorrência com a criança. Muitas vezes, quando o médico 

vai embora, ele vem falar com a gente: olha, aconteceu isso e 

isso [com a criança], à noite. Mas o médico acabou de vir aí, 

por que a senhora não falou com ele? (...) Eu acho que ela fica 

um pouco tímida, encabulada, entendeu?” (Enfermeira 3). 

Entretanto, esse comportamento submisso, diante do médico, ou mesmo 

do pessoal de enfermagem, não se constitui numa regra geral. Durante a 

realização de uma entrevista, com uma acompanhante, registrei um relato de 

discussão desta com a médica que atendeu a criança, na Emergência. 

“(...) quando eu entrei aqui, nesse hospital, eu perguntei para 

uma doutora, lá embaixo [na Emergência Pediátrica]: meu filho 
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vai ficar internado? Ah, mãe, eu não sei, mãe! Toda ignorante 

sabe, toda ignorante; eu parti para a ignorância com ela 

também, (...) parti para a agressão: olha, a senhora tem que 

falar direito comigo, porque eu sei que o hospital é público, 

tudo; mas a senhora tem que me tratar bem, porque eu não 

sou bicho, não; falei pra ela.” (Acompanhante 1). 

Essa mesma acompanhante, ao ser transferida para o andar da 

Pediatria, também discutiu, abertamente, com uma enfermeira, porque esta 

teria condenado, moralmente, sua vida e seu comportamento, no hospital.  

“(...) ela [a enfermeira] me perguntou: quantos anos você tem? 
Tenho quatorze anos [respondi]. Então [a enfermeira disse]: 
com quatorze anos (...) você não tem responsabilidade de 
cuidar de um filho. Disse que ela [a enfermeira] tem uma neta 
de dezenove anos e a neta dela é virgem, não é mulher igual a 
mim. [Então, eu falei] não vem de graça comigo, não, que hoje 
eu não tô aí. [A enfermeira disse] não sei o que, (...) que não 
gostava de mim; eu [disse]: também não gosto de você não, 
(...) [a enfermeira] ainda virou e falou assim: você depende da 
gente. Eu [respondi] não dependo de você, você não me dá 
porra nenhuma. (...) Eu [disse] não dependo de você pra nada; 
e, outra coisa: você é obrigada a cuidar do meu filho, você está 
aqui para cuidar dele, não é para ficar e esculachar os outros. 
[Eu] esculachei mesmo, (...) eu to doida pra matar essa mulher. 
(...) Cara, quando sair daqui (...).” (Acompanhante 1). 

Observei que as acompanhantes que ficam nas enfermarias fechadas 

são menos ocupadas com fazer críticas e mais ocupadas com acompanhar 

seus filhos. Esse fato parece estar intimamente relacionado à diferença, no 

quadro clínico, entre as crianças internadas, nas enfermarias fechadas, e as 

internadas, nas enfermarias abertas. Nas enfermarias fechadas (CTQI, o CTII, 

e Neurocirurgia), as crianças apresentam doenças cujos prognósticos são 

reservados, incluindo o óbito como possibilidade de finalização da internação. 
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Nas enfermarias abertas, a alta médica e a recuperação da criança configuram-

se como um prognóstico mais comum. 

Quanto à diferença no comportamento das acompanhantes, em função 

da enfermaria onde seu filho se encontra internado, uma auxiliar de 

enfermagem acredita que ela exista, mas não significa que não exista “mãe 

encrenqueira, em tudo quanto é canto da pediatria”. Ela faz referência ao fato 

de que “só mesmo no CTQI é que ninguém se mete a besta; a barra da 

criança, ali, é pesada e a mãe fica ‘pianinho’, ouve tudo de bico calado e ainda 

diz amém [risos, muitos risos].”. 

Essa profissional deixa transparecer, claramente, o que entende por 

‘postura adequada’ do acompanhante, no Serviço: não questionar, obedecer e, 

ainda, sentir-se ‘agradecido’ pela atenção prestada à saúde de sua criança. É 

possível que a cultura de que o serviço público constitui ‘um favor’, ou ‘uma 

benesse’, justifique o comportamento dessa profissional. 

A regra que proíbe as saídas da acompanhante do hospital, 

principalmente à noite, é motivo de conflito entre as acompanhantes, os 

guardas, que ficam na portaria do hospital, e as guardetes, que ficam na 

entrada do Serviço de Pediatria. As acompanhantes costumam a sair, à noite, 

em grupos, para comer alguma coisa, para fumar ou, simplesmente, para se 

afastar um pouco do ambiente da enfermaria. Caso saiam, à noite, deverão 

cumprir a regra estabelecida pela segurança do hospital e retornar até às 22 

horas, pois, se não o fizerem, não será permitida sua entrada no hospital. Essa 

regra é aceita pelo conjunto dos profissionais da pediatria e questionada e 
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desrespeitada, abertamente, por muitas acompanhantes da Clínica Pediátrica. 

Sempre é possível encontrar um grupo de mães que sai, à noite, e, 

sistematicamente, ignora as recomendações dos guardas e das guardetes. 

As acompanhantes das enfermarias fechadas (CTII, CTQI, Neurocirurgia 

e Cirurgia Pediátrica), raramente, se afastam de perto de seus filhos e, quando 

o fazem, é com autorização ou do pessoal de enfermagem ou da assistente 

social. Essas saídas estão sempre relacionadas à solução de algum problema, 

troca de roupas de uso pessoal, levar e trazer roupa de cama para suas 

crianças. Acompanhantes das enfermarias fechadas costumam ser mais 

receptivas às regras que conhecem: 

“Eu não sou de ficar saindo. Acompanhante, pra mim, tem 

que ficar, ali, lado a lado, e ver o que está acontecendo de dia, 

de noite, de madrugada. Então, eu nunca tive problema com 

nenhum deles. Eu acho que, quando você está aqui, num lugar 

desse, no dia a dia, acompanhando seu filho, você tem que 

prestar atenção no que está acontecendo com ele., todo o 

momento da vida dele. Não é para você desfilar. Não é pra está 

brincando, está saindo. Eu acho que é certo, eu acho certo [as 

regras].” (Acompanhante 2). 

As acompanhantes da Clínica Pediátrica costumam sair e enfrentar o 

guarda ou as guardetes, pois entendem que essa proibição é indevida: 

“Sair a gente pode, né? Tem hora que a gente quer ir lá 

embaixo, pra tomar um café ou fazer alguma coisa; chega lá 

embaixo, o guarda não deixa a gente entrar; aí, fica aquela 

guerra.” (Acompanhante 4). 
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“Eles não deixam sair, depois de dez horas [vinte e duas 

horas]. É porque ele acha que a gente vai ficar vadiando. 

Depois que a gente briga bastante, é que a gente saí. Eu saio, 

eu não tô internada. Quem está internado é o meu filho.” 

(Acompanhante 1). 

Existe uma regra, determinada pela segurança, que é cumprida com 

muito rigor: todos os visitantes são revistados, na entrada e na saída do 

hospital. Os profissionais, ao deixarem o hospital, costumam abrir suas bolsas 

e mostrar seu conteúdo ao guarda que fica na portaria. Os profissionais 

cumprem essa regra, mas, entre alguns acompanhantes, esse comportamento 

produz um sentimento de estar sempre sob desconfiança. 

O pai de Lucas manifestou sua insat isfação, em relação 

ao r igor da revista a que são submetidos os 

acompanhantes: “a  gente é sempre revistado, desde que 

entra na portar ia. Não pode trazer nada. A gente sobe, é 

revistado, a gente vai descer, é a mesma coisa. Revistado, 

aqui,  quando sai,  revistado, aqui,  quando entra. A gente 

f ica assim  [desconfortável]  porque eu acho, assim, na minha 

opinião: se t iver que pegar alguma coisa, é quem trabalha 

na área, não são os pacientes. O paciente não tem acesso 

a nada e nem o acompanhante. Os pacientes são 

revistados, pra entrar,  para sair ,  são revistados duas 

vezes” .  

O pai de Lucas entende que essa regra é abusiva e acredita que ela não 

se estende ao conjunto dos profissionais. A freqüência com que os 

acompanhantes são revistados é percebida como abusiva, pelo fato de que 

esse tipo de revista os coloca em uma posição de permanente suspeição. 
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A regra mais acintosamente desrespeitada, como já referido, é aquela 

que proíbe o ‘uso de roupas inadequadas’. As roupas que as acompanhantes 

usam são, freqüentemente, criticadas, por “não serem adequadas ao ambiente 

hospitalar” (Médica 1). Apenas uma profissional manifestou uma opinião 

diferente: 

“(...) o que é mais (...) questionado nas mães é, justamente, a 

roupa. Mas, é a cultura delas, né? Elas vivem, vinte e quatro 

horas, de top e com um short minúsculo. Para ela [a mãe], isso 

não faz diferença nenhuma. Ela estar aqui, dentro do hospital, 

ou ela sair na esquina, para comprar um sorvete. Elas acham 

que isso aqui [a pediatria] é tudo igual. Para elas, não faz a 

menor diferença.” (Assistente Social 2). 

As acompanhantes se vestem com as roupas que possuem e do mesmo 

modo que se vestem, em seu dia a dia. Aqui, há um choque cultural evidente. 

Entretanto, os profissionais que criticam isso, repetidas vezes, não conseguem 

compreender e avançar a crítica, para além da aparência pessoal das 

acompanhantes.  

Outro aspecto que deve ser considerado, na questão das roupas que as 

acompanhantes usam, é a formalidade institucional. Qualquer instituição 

pública procura homogeneizar condutas para funcionar de modo mais regular e 

previsível. As roupas são parte de um código de conduta. 

Por outro lado, a presença de acompanhantes, em unidades de saúde, 

parece que ainda é vista, pelos profissionais, como uma concessão, um 

assentimento de profissionais que ocupam, hierarquicamente, um status 

superior àqueles indivíduos – os usuários –, na estrutura institucional. Sendo 
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uma concessão, e se esses beneficiários não respondem de acordo com o que 

se espera deles, ou seja, humildade, gratidão, comportamento reto, qualquer 

desvio será notificado, como conduta não apropriada, a quem está ali ‘de 

favor’. Nessa hora, nenhuma tentativa para entender valores e códigos de 

postura é exercida, até porque muitas enfermeiras, ou mesmo médicas, podem 

se vestir daquele modo, mas, parecem não tolerar ver os outros nesse papel. 

O problema não está em notar as diferenças; o problema está em como 

lidar com elas. Se as roupas são consideradas inapropriadas, deveriam ser 

motivo de uma reflexão: primeiro, em equipe; depois, com os usuários da 

instituição, de modo respeitoso e democrático. 

Ao acompanharem seus filhos e terem sua presença exigida, durante 24 

horas, por dia, na enfermaria, elas passam a “residir no hospital” e a se 

comportar do mesmo modo que em sua vida cotidiana. Esse comportamento é 

peculiar entre as mães-acompanhantes, nas enfermarias abertas da Clínica 

Pediátrica, e quase inexistente, nas enfermarias fechadas.  

“Eles pensam que, como estão aqui, acompanhando os 

filhos, que isso aqui [a pediatria] é a casa deles. Elas andam 

por aqui como se estivessem em casa, não têm nenhum pudor. 

Aqui é a nossa casa [mãos mostrando o peito].” (Médico 2). 

O hospital, aqui, é entendido como a ‘casa dos médicos’, ou dos 

profissionais de saúde que ali trabalham. Sendo um serviço público, essa 

observação de que “aqui é a nossa casa” sugere um entendimento equivocado 

da coisa pública, no caso do médico, talvez explicado à medida que a 

constituição da profissão médica se confunde com a da instituição hospital, na 
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forma como a conhecemos hoje. É no hospital que os médicos praticam a 

medicina, como parte integrante de sua formação, do estágio à residência 

médica, e depois de já formados. 

Por outro lado, observei que, em enfermarias fechadas, como o CTQI, 

iniciativas promovidas pelo pessoal de enfermagem tinham como objetivo 

resgatar o ambiente familiar para as crianças ali internadas. A organização de 

comemorações de aniversários das crianças internadas, no CTQI, é um 

exemplo dessas iniciativas, que cumprem três finalidades: proporcionar um 

momento de satisfação ao aniversariante, descaracterizar o ambiente 

hospitalar como um lugar hostil e tornar a enfermaria um lugar mais acolhedor 

para a criança. 

Devo ressaltar, entretanto, que, de uma forma geral, o Serviço de 

Pediatria oferece espaços e equipamentos, tais como sala de recreação, com 

brinquedos e material de desenhos, dentre outros, a biblioteca, a sala de 

televisão, buscando oferecer às crianças ali internadas um ambiente que possa 

resguardar a natureza lúdica da infância e, ao mesmo tempo, trazer, para o 

hospital, situações de seu ambiente familiar. Essa intenção propicia, também, 

que as crianças se apropriem daquele ambiente, para que possam se sentir 

‘um pouco em casa’. 

No que diz respeito às regras oficiais, seu cumprimento e suas possíveis 

negociações, observou-se que a operacionalização dessas regras acontece, de 

forma diferenciada, nas enfermarias abertas e nas enfermarias fechadas. 

Embora haja uma certa diferenciação, verifiquei, também, algumas 

semelhanças, no que tange ao comportamento dos profissionais de saúde e 
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dos acompanhantes. Quando encontramos profissionais que conhecem bem as 

regras, encontramos, ao mesmo tempo, acompanhantes que as conhecem e 

as cumprem, num contexto onde a sua flexibilização se faz presente. Por outro 

lado, quando encontramos profissionais que conhecem menos as regras 

oficiais, encontramos, também, acompanhantes que, de modo quase 

sistemático, não as cumprem.  
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Capítulo 6. REPRESENTAÇÕES ACERCA DA PRESENÇA DO 

ACOMPANHANTE. 

O objetivo deste capítulo é discutir algumas representações acerca 

da presença do acompanhante, no serviço de pediatria investigado, levando 

em consideração a ótica tanto dos profissionais de saúde como dos próprios 

acompanhantes. Embora essa apresentação tenha ocorrido 

separadamente, em função de cada categoria de sujeitos da pesquisa, em 

alguns momentos, representações semelhantes e diferentes foram por mim 

confrontadas, quando, então, as falas dos dois grupos de sujeitos da 

pesquisa se justapõem. 

6.1 O significado da presença do acompanhante, do ponto de vista dos 

profissionais de saúde. 

Construí a análise das representações dos profissionais de saúde 

sobre a presença do acompanhante no Serviço de Pediatria a partir da 

articulação de três eixos temáticos, posto que a presença dos 

acompanhantes é compreendida como um evento que agrega diferentes 

perspectivas, ambigüidades e especulações, sendo capaz de: 1. contribuir 

para recuperação da criança; e 2. dificultar a assistência prestada pela 

equipe de saúde.  
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◊ 

◊ 

◊ 

◊ 

6.1.1 Primeiro eixo temático: contribuindo para a recuperação da criança.  

O primeiro eixo temático agrega os sentidos que avaliam se a presença 

dos acompanhantes contribui para a recuperação da criança, e se constituiu 

dos seguintes núcleos de sentido: 

amenizar a hostilidade do ambiente hospitalar;  

garantir um suporte emocional; 

facilitar a relação profissional de saúde-criança;   

favorecer um maior controle sobre o tratamento e a evolução do quadro 

clínico da criança; 

6.1.1.1 Amenizando a hostilidade do ambiente hospitalar. 

Os profissionais de saúde entendem que o hospital é um ambiente hostil 

e agressivo para a criança, o que é agravado pelo fato de esta ser mantida 

afastada do ambiente que lhe é familiar. A conjugação desses dois fatores 

contribui para tornar a hospitalização uma experiência dolorosa, para as 

crianças, como se pode observar em um dos depoimentos colhidos: 

“[a criança] vem para o hospital e encontra um ambiente hostil. 

Fica longe da casinha dela, dos brinquedos, dos parentes, do 

ambiente dela, é obrigada a ficar presa aqui, não tem a mesma 

liberdade que ela tem em casa.” (Médica 1). 

Muitos pesquisadores se dedicaram a investigar como a hospitalização 

afetava crianças, destacando os danos causados à sua saúde física e mental, 

decorrentes da separação de sua família, notadamente, a separação de sua 
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mãe. Portanto, já está amplamente estabelecido que o afastamento da criança, 

de sua casa para um ambiente estranho – o hospital –, e a constante 

manipulação, por profissionais da saúde, se conformam como elementos 

agressivos, sendo a intimidade ‘invadida’ por força da necessidade que a 

assistência à saúde impõe. 

Ribeiro (1986) chama a atenção dos profissionais de saúde para o fato 

de que a própria internação da criança pode ser geradora de uma outra doença 

ou mesmo outro tipo de adoecimento. Desse modo, se os profissionais de 

saúde não levarem em conta a conjugação dessas duas circunstâncias, 

doença X hospitalização, a saúde mental da criança poderá ser afetada. 

Portanto, a internação hospitalar é um dos fortes elementos geradores de 

estresse emocional para a criança.  

Elsen e Patrício (1989) indicam que o afastamento do ambiente familiar 

pode resultar, nas crianças, reações como: comportamento regressivo, raiva, 

depressão, insegurança, sentimento de rejeição afetiva, dependência e medo. 

É certo que tal observação supõe um modelo de família considerada produtora 

de vínculos positivos e de referências sólidas de ‘pertencimento’, o que nem 

sempre corresponde aos modelos reais. Corroborando a idéia que elege a 

família como referência produtiva, Silva e Ribeiro (2000), também, reconhecem 

que a hospitalização provoca estresse para a criança e sua família. Assim 

sendo, recomendam, como forma de minimizar o impacto da hospitalização, 

que a criança deve receber um cuidado adequado, humanizado e eficiente. 

Para essas autoras, a tríade de procedimentos propostos deve ser entendida, 

na prática, como: busca de engajamento da família e da criança nos cuidados 

prestados; na manutenção dos vínculos familiares e, sempre que possível, na 
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manutenção das atividades exercidas pela criança, anteriormente à 

hospitalização; no cuidado em prestar todos os esclarecimentos acerca dos 

cuidados a serem ministrados; na valorização das opiniões e sugestões das 

crianças e na permanente disponibilidade e atenção da equipe às 

necessidades das crianças. 

No que se refere à valorização das opiniões e sugestões das crianças, 

Silva e Ribeiro (2000:312) defendem o papel da criança como sujeito, no 

processo da assistência prestada, ao reconhecerem que 

“(...) a criança deve ser tratada e ouvida como um sujeito 

atuante, no contexto do cuidado estabelecido na 

hospitalização, e não como um mero objeto desse cuidado.”  

Outro aspecto ressaltado pelos profissionais de saúde entrevistados se 

refere ao tratamento, muitas vezes doloroso, ao qual as crianças podem ser 

submetidas. “Ela já está fragilizada pela doença, muitas vezes pela dor, muitas 

vezes pelos próprios cuidados que são dolorosos, uma punção venosa, um 

curativo.” (Médica 1). 

Além desses fatores, os próprios profissionais entrevistados enfatizaram 

que, pelo fato de a criança não ter clareza sobre sua doença, nem sobre a 

necessidade de receber os cuidados dela decorrente, podem ver os 

profissionais de saúde como aqueles que estão lhe imputando um sofrimento. 

A essa situação, as crianças, de um modo geral, reagem, defensivamente, com 

irritação, choro desesperado e agressividade contra os profissionais e, em 

algumas situações, contra a própria mãe. 
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“(...) e a criança não tem essa consciência que o adulto tem 
[de] que, se você está doente, tem que passar por aquilo. Ela 
não entende a doença, não entende porque tem que ficar 
dentro do hospital.” (Médica 1). 

“Porque pra elas, para as crianças, principalmente, é um 
lugar agressivo. Elas não entendem que a gente está aqui para 
ajudar, que a gente está aqui pra atendê-las.” (Auxiliar de 
Enfermagem 2). 

Ao destacarem os efeitos dolorosos e desagradáveis da assistência 

médica, quando prestada às crianças hospitalizadas, Pinheiro e Lopes (1993) e 

Sadala e Antônio (1995) defendem que cabe aos profissionais de saúde um 

importante papel, no sentido de minimizar os efeitos que a hospitalização 

impõe às crianças. Para tanto, as atitudes e as ações dos profissionais 

constituem fatores que podem amenizar o sofrimento da hospitalização, 

colaborando no sentido de ajudar as crianças a se adaptarem à nova situação. 

Nesse sentido, devo ressaltar que as crianças reconhecem quem são os 

profissionais responsáveis pelos cuidados que estão recebendo e são capazes 

de identificá-los. Silva e Ribeiro (2000), ao investigar a percepção das crianças 

acerca dos cuidados recebidos, durante a hospitalização, concluíram que 

“A maioria das crianças em seus depoimentos identifica 

como cuidadores todos os componentes da equipe de saúde e 

muitas delas, inclusive evocando suas categorias profissionais. 

São citados os auxiliares de enfermagem, as enfermeiras e os 

médicos. Na fala das crianças, geralmente a equipe de 

enfermagem é colocada em primeiro plano, o que leva a crer 

que a referência está relacionada ao maior tempo de 

permanência destes profissionais junto às crianças.” (p. 101). 
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Corroborando as observações de Silva e Ribeiro (2000), outros 

estudiosos fazem referência ao fato de que as crianças hospitalizadas 

entendem e apreciam a atenção carinhosa prestada pelos profissionais de 

saúde. Segundo Gonzaga e Arruda (1998), esse tipo de atenção, que envolve 

a criança e, por extensão, seus acompanhantes, funciona como um importante 

complemento da atenção profissional, podendo produzir uma sensação de 

bem-estar, durante todo o período que durar a hospitalização. Desse modo, o 

que se oferece à criança e seu acompanhante é uma melhor qualidade da 

atenção. Do mesmo modo, os momentos de intransigência do profissional, 

também, são percebidos pelas crianças. 

A qualidade da atenção prestada pelos profissionais responde pela 

redução do risco de traumas, ao mesmo tempo em que promove condições 

mais adequadas à recuperação da criança. Para Duarte et al. (1987), a 

utilização do brincar se afigura como um recurso relevante para essa 

recuperação. Vale ressaltar que essa idéia é, também, compartilhada por 

outros autores (Barton;1969; Clatworth;1978; Machado;1977; Steele;1981). 

Segundo Machado (1977), a utilização do brinquedo possibilita a 

dramatização de papéis, a elaboração de conflitos vivenciados pelas crianças e 

a catarse. Esse tipo de atividade pode exercer, também, uma função 

terapêutica e contribuir para a redução da ansiedade experimentada pelas 

crianças hospitalizadas. 

Steele (1981), levando em consideração o fato de que a internação se 

constitui como uma experiência ameaçadora para a criança, destaca que o uso 
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de brinquedo contribui para aliviar a ansiedade, chamando atenção para o fato 

de que sua utilização é especialmente relevante, quando a criança se encontra 

com dificuldades para entender e suportar a hospitalização, servindo, também, 

a uma finalidade terapêutica. O uso do brinquedo em ambiente hospitalar é, 

também, recomendado por Barton (1969) e por Clatworth (1978), antes de a 

criança ser submetida a procedimentos terapêuticos, com a finalidade de 

prepará-la para receber a intervenção dos profissionais. A brincadeira, desse 

modo, contribui para minimizar a ansiedade da criança, na medida em que tem 

a possibilidade de manusear objetos lúdicos e elaborar fantasias sobre os 

procedimentos a que será submetida. Por meio desse recurso, a criança 

possibilita aos profissionais de saúde uma interpretação da forma como a 

situação está sendo vivenciada. 

Para Mitre (2006), as instituições públicas devem, além do discurso, 

implementar atividades lúdicas, como parte do tratamento da criança, até 

porque estas últimas contribuem para a humanização da assistência prestada. 

Essa autora defende que 

“(...) toda a instituição deve estar envolvida neste processo, do 

gestor ao porteiro, para que se construa, gradativamente, um 

modelo de atendimento que cada vez mais contemple a 

complexidade do adoecer e a singularidade de cada indivíduo.” 

(p. 297). 

6.1.1.2  Garantindo suporte emocional. 

A constatação de que o hospital é um lugar hostil para a criança tem 

como conseqüência o reconhecimento, por parte dos profissionais de saúde, 



 232
 
 
de que a presença do acompanhante é fundamental, para minimizar o 

sofrimento da doença e o impacto da hospitalização. Alguns profissionais 

entendem, inclusive, que a hospitalização de uma criança, sem a presença de 

uma referência significativa, como a mãe, configura-se como uma situação 

traumática. A presença dessa referência garante a continuidade de um vínculo 

afetivo, como, também, uma atenção diferenciada e particular. 

“(...) ficar [hospitalizada] sem a mãe, é um trauma muito grande 

para a criança. Eu acho que, do ponto de vista da criança, é 

fundamental a presença da mãe.” (Médica 1). 

“Tem criança que quer ficar no colo, o tempo todo, e os 

profissionais tinham uma dificuldade muito grande, por conta 

disso. A presença do acompanhante veio a suprir essa parte 

emocional, essa parte da atenção. A gente não tem mais a 

criança chorando, porque está sozinha, porque está no berço, 

porque está sentindo falta de companhia – a mãe supre essa 

necessidade. Eu vejo que, do ponto de vista da criança, é 

fundamental a presença da mãe, porque a criança já está num 

ambiente hostil, em um ambiente diferente e a mãe contribui 

para ajudar a criança a suportar esta fase difícil.” (Médica 1). 

Essa presença, portanto, garante um suporte emocional à criança e 

assume, para alguns, um sentido terapêutico, na medida em que funciona 

como um elemento facilitador, no tratamento e na recuperação da criança. 

“Não sei, não. Acho que influi no tratamento da criança. 

Porque a criança (...) tem sempre aquele chamego, beijinho, 

carinho. A criança quer isso, de quem? Da mãe, não?” 

(Assistente Social 2).  
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Ribeiro (1999), afirma que o fato de a criança conviver com seu corpo 

doente se constitui como o fator primordial que desencadeia o sofrimento 

vivenciado, durante a hospitalização. 

“A criança é hospitalizada porque seu corpo está doente e a 

convivência com este corpo não é uma convivência tranqüila. A 

preocupação da criança não se refere à doença, propriamente 

dita, ou seja, ao fato de ter uma doença grave, terminal ou não, 

mas às conseqüências de estar doente e hospitalizada, ou 

seja, às modificações ocorridas em seu corpo; à dor, ao mal-

estar e ao desconforto; e às restrições impostas pela doença e 

pela hospitalização, e pelo fato de não poder sair do hospital.” 

(p. 194). 

Nesse contexto, diante da experiência da hospitalização, a presença das 

mães, em especial, serve para amenizar o desconforto, à medida que elas 

prestam cuidados, oferecem carinho e atenção à criança (Ribeiro,1999). Essa 

opinião é partilhada, também, pelos profissionais de saúde entrevistados. Além 

disso, não deve ser desconsiderado o fato de que a presença da mãe 

singulariza a doença da criança; ou seja, não se trata, apenas, da doença de 

uma criança, mas, sim, de uma criança doente, em especial. A criança, 

portanto, dependente dos cuidados maternos, quando mantida afastada de sua 

casa, sujeita ao sofrimento e à dor, resultante da doença, da assistência e da 

hospitalização, tem sua fragilidade emocional mais exposta. 

Estudos realizados por Jacob et al. (1989) e Huerta  (1995) observaram 

que crianças acompanhadas de suas mães, especialmente, diante da 

necessidade de serem submetidas a intervenções cirúrgicas, apresentavam 

uma recuperação mais rápida, com uma redução significativa de 
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intercorrências pós-cirurgia, tais como náuseas, vômitos, febre e choro. Além 

disso, apresentaram, durante e após a hospitalização, poucas ou menos 

significativas alterações comportamentais. 

Assim como os profissionais de saúde, os acompanhantes, também, 

partilham a idéia de que sua presença, no hospital, é importante para que a 

criança receba um suporte afetivo e individualizado. 

“(...) para mim, ficar direto, aqui, com meu filho, é muito 

importante. Não dá nem para imaginar deixar ele aqui, sozinho, 

num lugar estranho, onde ele não conhece ninguém e, ainda 

por cima, doente. Ele vive é comigo, o tempo todo; eu é que 

dou segurança pra ele. Se eu não ficar com ele, como é que 

ele vai se sentir? Não, não, não dá nem pra imaginar.” 

(Acompanhante 2). 

“Porque, pra enfermeira... você imagina, de repente, você 

ter que ajudar dez leitos, que são dez crianças; que você 

precisa passar por dez crianças. Mas, a minha criança, ela é 

minha, só; pra mim, ela é a única. Ela não é a nona, ela não é 

a oitava, não é a segunda. Então, de repente, aquela agilidade, 

aquela pressa, passa como falta de carinho [dos profissionais], 

né? O que não é verdade. Não é verdade!” (Acompanhante 2). 

Dessa forma, ao atendimento massificado e coletivo, essa mãe-

acompanhante opõe a singularidade de sua criança, colocando-se no lugar do 

profissional, compreendendo e relativizando a dificuldade que os profissionais 

de enfermagem enfrentam, para atender, mais particularmente, às demandas 

postas pelo excesso de serviço e pela falta de pessoal, sempre em quantidade 

insuficiente. 
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Os profissionais de saúde reconhecem que, independentemente da 

ajuda que os acompanhantes podem oferecer ao pessoal de enfermagem, o 

mais relevante é que, com a presença deles, torna-se possível, para a criança, 

um atendimento particularizado, atencioso, afetuoso e constante.  

“Do ponto de vista profissional, eu acho que, em 

determinadas circunstâncias, os acompanhantes ajudam muito. 

Antigamente, antes de ter a presença dos acompanhantes, a 

equipe de enfermagem era responsável por todos os cuidados, 

desde a alimentação, higiene, medicação, tudo. Só que, como 

as pessoas estavam, ali, trabalhando, normalmente, era um 

número pequeno de funcionários para um número grande de 

crianças; então, você não tinha como dar atenção, em tempo 

integral, para a criança. Era uma pessoa para cuidar de seis ou 

sete crianças, até mais. Então, era aquela coisa de dar banho, 

dar comida, fazer a medicação, mas não brincar com a criança, 

não ficar com a criança no colo.” (Médica 1). 

A fala da médica destaca que os cuidados em saúde não ficam 

limitados, somente, aos cuidados de higiene, alimentação ou medicações, nos 

horários certos, chamando a atenção para a qualidade da atenção que deve 

ser dada à criança. Então, antes da presença dos acompanhantes, na 

pediatria, os profissionais de saúde, em número insuficiente, priorizavam os 

cuidados básicos em detrimento de uma atenção afetivo-emocional, também 

importante para a recuperação da criança. Bowlby (1995), em sua teoria da 

privação de afeto, ressalta a importância da relação afetiva para o 

desenvolvimento da criança e destaca que crianças institucionalizadas, que 

não recebem uma atenção diferenciada, em termos afetivos, podem sofrer da 

falta total ou parcial de afeto. Essa situação pode levar a criança ao que 
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denominou ‘hospitalismo’, ou seja, um completo desligamento afetivo do 

mundo, levando a criança ao marasmo e, em casos extremos, até mesmo à 

morte. Dessa forma, a presença do acompanhante cumpre, também, uma 

função de tal forma importante, que contribui para a preservação da saúde 

psico-emocional da criança. Função esta que não pode ser cumprida pelos 

profissionais de saúde, pelo simples fato de a criança não ter construído com 

eles um laço afetivo suficiente para suprir a ausência da mãe. 

Portanto, os profissionais de saúde reconhecem e valorizam a 

manutenção dos laços afetivos como um elemento terapêutico relevante, na 

recuperação da criança, não ignorando, pois, a prioridade que a ajuda do 

acompanhante deve assumir, já que está relacionada à qualidade da atenção 

que é dada à criança. 

“(...) atender aos filhos, estar presente, né? Isso é importante, 

porque nós fazemos o que podemos; não podemos estar 

presentes, ao lado de todos os leitos, ao mesmo tempo.” 

(Auxiliar de Enfermagem 1). 

“Dá muito mais trabalho, aqui, para todos os profissionais, 

quando a mãe não está por perto. Mas, de todo o jeito, a 

presença dessa pessoa, na internação da criança, eu acho 

fundamental... ter alguém ali... Isso é bom para nós, é bom 

para eles e é bom para a criança.” (Assistente Social 2). 

A defesa que os profissionais fazem da presença do acompanhante 

está, também, relacionada à ajuda que este pode prestar, no desenvolvimento 

de suas atividades, levando em conta que o número de profissionais não é 

compatível com as demandas do Serviço. Entretanto, uma das profissionais 
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entrevistadas deixou claro que essa ajuda não se constitui como uma 

obrigação. 

“Eles [os acompanhantes], geralmente, trocam a criança, 

fraldinhas, alimentam, dão alimentação; muitas das vezes, é 

uma criança que precisa ser alimentada, e os pais ajudam, 

nesse sentido, e dão banho, mesmo. Dão banho, porque a 

gente fica com os graves, os mais graves. Com aquelas 

[crianças] que deambulam, elas ajudam, dão banho; isso já 

ajuda bastante a enfermagem, não sobrecarrega, não fica todo 

mundo. Não é que eles tenham uma obrigação. A gente sabe 

que não é uma obrigação deles, mas que eles ajudam 

bastante, eles ajudam.” (Auxiliar de Enfermagem 1). 

Observei, então, que há uma divisão de tarefas, entre os profissionais de 

saúde e os acompanhantes, cuja lógica é determinada pela situação clínica da 

criança. Se o estado clínico da criança não é considerado grave, e esta se 

encontra em condições de circular, com desenvoltura, pelos corredores do 

Serviço, seu acompanhante assume, mas não como uma obrigação, as tarefas 

mais simples, tais como dar banho, alimentar e entreter a criança. Quando o 

estado clínico do paciente é mais grave, estando a criança presa ao leito e/ou 

monitorizada por aparelhos, os profissionais de enfermagem são, inteiramente, 

responsáveis pelos cuidados prestados a ela, ainda que possam contar com a 

colaboração do acompanhante, o que se traduz em ajudar a fazer o trabalho. 

Entretanto, devo destacar que a responsabilidade pela assistência 

prestada a qualquer criança é da instituição e dos profissionais de saúde. 

Nesse sentido, vale indagar em que medida os profissionais, ao permitirem e 

estimularem a ajuda dos acompanhantes, nas tarefas que lhes competem, 



 238
 
 
estariam se desresponsabilizando de parte de suas atribuições precípuas. A 

subseção a seguir será dedicada a esse tema. 

6.1.1.3  Facilitando a relação profissional de saúde-criança. 

A presença do acompanhante foi considerada importante, pelos 

profissionais de saúde, por viabilizar o relacionamento dos profissionais com a 

criança e propiciar um acesso mais fácil à mesma. A conjugação desses dois 

fatores se constitui como um motivo de satisfação, no trabalho, pois este pode 

ser realizado em melhores condições. 

“Eu acho gratificante. É uma ajuda muito boa, até mesmo 

pra gente poder se relacionar com as crianças, em si. Então, 

com a presença da mãe, do acompanhante, em si, ou do 

responsável pela criança, a gente fica até mais à vontade pra 

se aproximar dela [da criança], entendeu? Porque, se não 

fosse eles [os acompanhantes], seria mais difícil até pra eles 

terem confiança na gente. Pra lidar mesmo com a criança, é 

bom ter o próprio acompanhante.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

“Eu gosto, eu acho ótimo, acho que as coisas ficam bem 

melhores, com os acompanhantes. Quando você vai fazer 

algum procedimento, a criança fica mais confiante, a mãe está 

ali, do lado, a mãe fica conversando.” (Enfermeira 2). 

Nesse contexto, o acompanhante funciona como um importante 

elemento mediador, entre a criança e os profissionais de saúde, promovendo 

condições mais adequadas para que o trabalho da equipe seja desenvolvido. 

Essa condição se apresenta, pelo fato de que o acompanhante, ao estabelecer 

uma relação de confiança com o profissional de saúde, o agrega ao seu 
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mundo. Esse fato, indiretamente, faz com que a criança, também, o aceite 

como uma pessoa em quem ela pode confiar. Dessa forma, a mediação é tanto 

mais viabilizada quanto mais o acompanhante estabelece, com o profissional, 

uma relação de confiança. Por outro lado, ela pode ser dificultada, se o 

acompanhante se mostrar reativo à figura do profissional. Vale ressaltar que, 

em relação à criança, o acompanhante funciona, também, como intérprete, um 

mediador entre o mundo que ela conhece, seu mundo particular e familiar, e o 

mundo desconhecido, o hospital, os profissionais e suas ameaças. 

Uma outra implicação da função de mediador, que o acompanhante 

desempenha, resulta de um efeito não desejado: a desresponsabilização do 

profissional envolvido nos cuidados primários e no acompanhamento do 

processo de atendimento à criança. Ao figurar como facilitador, o 

acompanhante contribui para suprimir parte das preliminares que caberiam aos 

membros da equipe de saúde cumprir, em busca não só da confiança da 

criança, mas da atenção às demandas que se seguem a intervenção médica, 

propriamente dita. Ao mesmo tempo em que otimiza o atendimento, tal 

expediente pode resultar em um repasse de funções que não necessariamente 

seriam bem cumpridas por um acompanhante. 

Observei que alguns acompanhantes, além de estarem atentos à sua 

criança, acabam assumindo, como um dever, tarefas específicas dos 

profissionais habilitados para cumpri-las. A fala abaixo elucida a posição de 

alguns acompanhantes. 
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“O que é nosso dever é quando nosso filho está internado, é 

dar o medicamento, né? Cuidar do soro, não deixar ela [a 

criança] virar, porque, se virar, perde a veia, isso nós fazemos.” 

(Acompanhante 7).  

Tal situação esclarece um dos aspectos relacionados a um complexo 

quadro de precariedade de oferta de serviços de saúde: o contingente de 

profissionais habilitados em contraste com a demanda de serviços. Embora tal 

argumento tenha sido referido, ele se reapresenta, aqui, como uma variável 

que influencia o caso apresentado. 

6.1.1.4 Favorecendo um maior controle sobre o tratamento e a evolução do 

quadro clínico da criança. 

Como visto, até aqui, a presença do acompanhante contribui para 

suavizar a hostilidade do ambiente hospitalar e garantir um apoio afetivo-

emocional à criança. Além disso, facilita o relacionamento e o acesso dos 

profissionais de saúde a ela, para os cuidados que lhe devem ser dispensados. 

Como resultado dessa dinâmica, são criadas as condições para que a equipe 

de saúde exerça um maior controle sobre o tratamento e a evolução do quadro 

clínico da criança.  

“Elas nos auxiliam com informações como aceitação de 

dieta, das eliminações [urina e fezes]. Elas nos ajudam, porque 

a gente sabe que a enfermagem faz as anotações, mas a mãe, 

grande parte das mães, tem uma noção melhor do que seu 

filho tem; ela nos informa, com melhores detalhes, porque ela 

está do lado da criança, o dia todo, vigiando. Então, as mães 

ajudam bastante, e a criança, com a presença da mãe, se 

sente mais segura.” (Assistente Social 2). 
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“Com o tempo, a gente viu que isso é melhor, porque você 

tem um controle diário, com aquela pessoa [refere-se à 

presença do acompanhante]: se a criança está grave, a mãe 

vai acompanhando a melhora; ela está vendo que a gente está 

ali, todos os dias, ela vê o nosso interesse.” (Enfermeira 2). 

“Eles [os acompanhantes] ajudam, no sentido não só de 

observar, vigiar, nos chamar: olha, está acontecendo isso, tia 

[exemplo de fala de acompanhante]. Porque nem sempre a 

gente pode estar ali, presente, para observar tudo o que 

acontece, e eles [os acompanhantes] fazem falta. Criança sem 

acompanhante, a gente tem que estar mais atento, né? Temos 

que estar atento. Não é que não seja a nossa função, estar 

atento o tempo todo.” (Auxiliar de Enfermagem 1). 

Os profissionais de saúde valorizaram a presença do acompanhante, 

como uma ajuda relevante para o desenvolvimento do seu trabalho. Essa ajuda 

foi relacionada, também, à idéia de que os acompanhantes conhecem melhor a 

criança, observam e informam sobre o seu estado e comunicam intercorrências 

que consideram significativas. A participação do acompanhante parece 

contribuir para assegurar os mecanismos disciplinares implicados no 

gerenciamento das atividades hospitalares (Foucault; 1981), na medida em que 

garantem, de certo modo, que a criança não fique desprovida de um olhar 

atento, permanente, de uma vigilância constante.  

Embora os profissionais de saúde não concebam essa condição dos 

acompanhantes como ‘uma obrigação’, vale registrar que eles esperam que os 

estes últimos contribuam, com a sua ajuda, fornecendo informações relativas 

ao estado de saúde da criança. Em consonância com os profissionais, os 
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acompanhantes assumem a tarefa de observar e comunicar as 

intercorrências, como uma parte de sua função de acompanhante. 

“Bem, eu tenho que ajudar, acompanhar, estar atenta [ao 

filho]. Avisar, no caso de qualquer tipo de problema que tenha 

com o bebê que você está acompanhando.” (Acompanhante 2). 

Esse lugar, ocupado por alguns acompanhantes, parece servir como um 

espaço que lhes confere um certo poder, deslocando a questão da prioridade 

de proporcionar segurança afetiva à criança para o exercício de parte de um 

trabalho profissional. Esse posicionamento, bastante comum no Serviço e, 

aparentemente, simples e corriqueiro, se revela, subjacentemente, complexo, 

quando se leva em consideração o sentido das palavras dever e poder. A 

palavra dever parece indicar uma situação em que o sujeito se encontra 

obrigado a retribuir, em agradecimento, algum benefício recebido. Nesse 

sentido, ele está (ou fica na condição de) submetido ao poder dos profissionais, 

em razão direta da necessidade que tem do serviço, somando-se a isso o fato 

de ter tido o ‘privilégio’ de conseguir uma vaga para obter atendimento no 

serviço público de saúde. Entretanto, esse mesmo lugar de ‘submissão’ e 

‘agradecimento’, em contrapartida, acaba por conferir ao acompanhante, 

indiretamente, um lugar de poder, na medida em que, ao se tornar hábil em 

parte de uma tarefa técnica, específica dos auxiliares de enfermagem, torna-se, 

também, possuidor de um ‘saber’ que, até então, não detinha. É, justamente, 

através desse ‘suposto saber’ que os acompanhantes se sentem em igualdade 
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de condições com os auxiliares de enfermagem. Essa suposta igualdade os 

autoriza a questionar procedimentos, negociar regras e, ainda, vigiar o trabalho 

exercido, especificamente, pelos profissionais técnicos, assumindo, 

veladamente, uma competição com estes. Essa competição velada, muitas 

vezes, é caracterizada por conflitos explícitos e/ou por exasperar os 

profissionais, com constantes e intermitentes críticas, como o depoimento, a 

seguir, clarifica. 

“(...) Sempre tem uma discussão em que a gente [auxiliar de 

enfermagem] tem que se impor, como profissional; não com 

agressividade, porque elas [acompanhantes] acham que, só 

porque estão aqui [na pediatria], sabem tudo. A gente tem que 

se impor, mostrar autoridade e mostrar o profissional que a 

gente é. A gente tem que impor mesmo. A gente diz: ‘é para o 

bem do seu filho; agora, se a senhora que ver o seu filho bem, 

então, deixa o profissional trabalhar’. Tem mães que recusam, 

não querem que aquele [determinado] profissional mexa na 

criança. Porque tem mães que se identificam com uns 

profissionais e tem mães que se identificam com outros. Então, 

quando elas não nos permitem, começam a brigar; então, a 

gente aciona o medico; ele vem, conversa com a mãe e mostra 

que nós somos profissionais.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

Essa situação parece caracterizar que, no hospital, entre os médicos e o 

pessoal de enfermagem, se estabelece uma inter-relação que favorece o 

desenvolvimento do trabalho, em seu conjunto. Lunardi Filho (1998) chama a 

atenção para o fato de que o funcionamento organizacional e gerencial dos 

cuidados, no hospital, se dá, a partir do estabelecimento de uma relação de 

interdependência entre os profissionais de enfermagem e os médicos. Para 

esse autor, essa relação ocorre 
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“(...) no nível do saber fazer específico de cada uma das 

profissões, no âmbito de sua competência técnica e legal, 

numa relação de complementaridade entre ambas e não 

necessariamente de subordinação de uma à outra, em todas as 

situações.” (p. 335). 

Entretanto, observei, também, nesse caso, que, quando a auxiliar de 

enfermagem aciona o médico, ela espera que este tome uma posição que 

favoreça a realização de seu trabalho, o qual, em última instância, é parte 

constitutiva do conjunto das atividades e cuidados prestados no Serviço. 

Entretanto, quando o médico a atende e esclarece, para a acompanhante, que 

um determinado cuidado precisa ser prestado à criança, por aquela auxiliar de 

enfermagem, especificamente, e na forma como esta sabe fazê-lo, ele acaba, 

também, por assumir a defesa da posição que a profissional ocupa, no Serviço. 

Assim, parece-me plausível sugerir que, como um resultado adicional, o 

médico, também, contribui para que a profissional se imponha como tal, na 

relação com os acompanhantes. Portanto, além da interdependência 

estabelecida, entre os profissionais, no desenvolvimento cotidiano de suas 

atividades, em certas ocasiões, essa interdependência toma uma forma em 

que o lugar que o médico ocupa, no contexto hierárquico do hospital, pode ser 

‘utilizada‘ para referendar o trabalho de outro profissional não-médico. 

Retomando aquilo que diz respeito às informações fornecidas pelos 

acompanhantes, elas incluem todas as intercorrências observadas, durante os 

períodos em que os profissionais estão ausentes. Quando os acompanhantes 
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◊ 

◊ 

fornecem tais informações, eles o fazem utilizando sua própria linguagem, 

carregada de influências de seu universo cultural, e os profissionais os 

entendem e os acatam. Nesse contexto, a valorização da fala ‘leiga’ e da visão 

dos acompanhantes serve aos profissionais de saúde, como instrumentos 

importantes no desenvolvimento do trabalho profissional. O que chama a 

atenção, nessa situação, é o reconhecimento da fala do leigo como uma fala 

relevante. Assim, o discurso explicativo leigo parece estar a serviço do discurso 

médico, característico do modelo explicativo médico. Entretanto, em outras 

ocasiões, a fala do acompanhante não é considerada relevante. É o que se 

verá, a seguir. 

6.1.2 Segundo eixo temático: dificultando o trabalho da equipe de saúde. 

O segundo eixo temático identificado, ou seja, que a presença dos 

acompanhantes dificulta a assistência prestada pela equipe de saúde à 

criança, revelou os seguintes núcleos de sentido: 

interferência no cumprimento das rotinas de trabalho;  

exigência excessiva de esclarecimentos. 

6.1.2.1 Interferência nas rotinas de trabalho dos profissionais de saúde. 

Os profissionais de saúde entendem, também, que a presença dos 

acompanhantes pode ser negativa, quando estes interferem no seu trabalho. 

Consideraram interferências indevidas os seguintes comportamentos: fiscalizar 
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o trabalho do profissional; dificultar o cumprimento de rotinas; e interromper o 

profissional, quando este está realizando um procedimento. 

“Eles [os acompanhantes] às vezes, são como obstáculos à 

recuperação da criança, porque atrapalham o trabalho, 

fiscalizam, dificultam as rotinas (...) não se adequar à imagem 

necessária e têm dificuldade de [estabelecer] relações com o 

ambiente institucional.” (Médica 1).  

Como tratado em seções anteriores, quando os profissionais de saúde 

estão ausentes do setor, eles atribuem, aos acompanhantes, 

responsabilidades, na realização de pequenas tarefas que, embora pequenas e 

fáceis de serem cumpridas, não deixam de se constituir em atribuições 

principais de profissionais formados para o exercício das mesmas. Observei 

que, quando os acompanhantes assumem a responsabilidade pela realização 

dessas pequenas tarefas, acabam, também, adquirindo um certo conhecimento 

do manejo técnico, peculiar aos profissionais. Pareceu-me que essa situação 

responde, em parte, pelo comportamento do acompanhante, quando este 

assume o papel de fiscal do trabalho desenvolvido pelos profissionais. Estes 

últimos parecem reagir a esses comportamentos, evitando incorporar, como 

parte de seu trabalho, a tarefa de estabelecer relações com os 

acompanhantes, tendo em vista o desenvolvimento de uma ação educativa. 

Quando isso ocorre, as equipes relutam em aceitar uma interferência, antes, 

considerada relevante: a de acompanhante capacitado a prestar informações 

acerca da evolução da criança, quando da ausência dos profissionais. Aqui, 

novamente, constatei uma ambigüidade dos profissionais de saúde, no tocante 

à valorização, ou não, da capacidade do acompanhante de prestar cuidados à 

criança. 
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Pude notar que essa postura dos profissionais, naquilo que entendem 

como interferência negativa dos acompanhantes, só recebe esse sentido 

quando aqueles profissionais estão no setor ou estão atendendo à criança. 

Nesse momento, quaisquer observações feitas pelos acompanhantes são 

consideradas indevidas e parecem soar, aos integrantes das equipes de saúde, 

como uma crítica ao seu trabalho. Parecem não atentar para o fato de que tal 

postura dos acompanhantes é resultante das responsabilidades que os 

próprios profissionais lhes delegaram ou, talvez, como uma inflexão gradativa 

das relações de poder, no interior da instituição, pois os usuários dos serviços 

públicos de saúde e outros vêm, cada vez mais, incorporando o discurso dos 

‘seus direitos’. 

Os profissionais de saúde se queixaram, também, da interferência 

negativa dos acompanhantes quando estes, além de intervir em seu trabalho, 

lhes sugerem formas de procedimentos que consideram mais adequada ou 

exigem, para a sua criança, uma precedência no atendimento. Desse modo, o 

profissional é solicitado a interromper uma atividade que esteja realizando, com 

uma determinada criança, para atender a exigência de um outro 

acompanhante. 

“(...) ele fica se envolvendo no serviço de enfermagem. Por 

exemplo: ô tia, você já fez isso assim, assim? Tia, não dá pra 

fazer isso, agora? Aí, muitas das vezes, você está fazendo uma 

outra coisa; aí, você fala: espera aí, pai. Mas é o tipo daquela 

pessoa que está meio impaciente. Daqui a pouco, pergunta de 

novo. Aí, é quando eu falo: não é nada de urgente? Dá para 

esperar? Então, deixa eu fazer uma medicação? Depois da 

medicação, aí, eu vou lhe dar atenção.” (Auxiliar de 

Enfermagem 1). 
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É interessante notar que o uso da expressão ‘tia’, pelo acompanhante, 

no trato com a profissional de saúde, pode ser entendido como um mecanismo 

de atenuação, que demonstra uma estratégia de interação e de comunicação, 

de modo que possa alcançar os seus objetivos, sem ser agressivo, com 

palavras diretas. Nesse caso, o acompanhante faz uso de elementos do 

idioma, empregando, taticamente, a questão afetiva, também, no sentido de 

minimizar ou neutralizar uma possível resposta negativa. Por outro lado, o uso 

da expressão ‘tia’ funciona como se fosse a voz da criança, falada pela mãe, 

outra forma de que os mecanismos de atenuação se revestem. Vale registrar 

que a origem dessa expressão tem origem e uso mais extensivo, no ambiente 

do ensino fundamental, e já foi submetido a críticas, uma vez que tal expressão 

pretende estabelecer uma relação de parentesco entre indivíduos que mantém 

outra forma de relação que, embora afetiva, deveria prescindir de tal 

chamamento. O uso expandido desse termo se tornou uma forma de 

tratamento corriqueira, nas relações inter-geracionais, objetivando um maior 

contato pessoal entre as partes envolvidas, remetendo a um suposto 

sentimento de parentesco. 

Os profissionais de saúde consideraram que a presença dos 

acompanhantes, no Serviço de Pediatria, também pode ser uma interferência 

negativa, quando estes questionam a competência técnica dos profissionais, 

impedindo-os de realizar os procedimentos técnicos necessários ao tratamento 

da criança.  

“Influi [negativamente], como, por exemplo, mães que não 

concordam com o tratamento e não querem permitir que seja 

feito algum determinado procedimento. Às vezes, elas cismam. 
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Às vezes, você vai puncionar uma veia, o filho já está, há um 

certo tempo, internado, e a gente tem dificuldade de acesso. O 

próprio uso do medicamento vai fragilizando aquela veia, e 

você começa a ter dificuldade para achar aquela veia. Tenta 

uma vez, tenta duas e a mãe acha que você [enfermeira], está 

fazendo de propósito, por maldade ou por incompetência; não 

deixa fazer a medicação, naquela hora. Aí, a gente tem que 

comunicar ao médico. Às vezes, se interrompe um esquema de 

antibiótico e suspende-se um horário, porque a mãe não 

deixou. Às vezes, aparecem uns problemas desse tipo.” 

(Enfermeira 2). 

Como visto, anteriormente, quando os profissionais de saúde se afastam 

da enfermaria, por qualquer motivo, eles reconhecem, nos acompanhantes, a 

capacidade de cuidar da criança, vigiar o soro, dar uma medicação via oral e 

observar possíveis ocorrências que possam afetar o tratamento. Entretanto, 

quando esses mesmos acompanhantes abordam os profissionais, no momento 

em que eles estão realizando algum procedimento, impedindo, por vezes, que 

o mesmo seja realizado, essa interferência é vista como negativa. Essa 

questão foi abordada, anteriormente, especificamente com os auxiliares de 

enfermagem, no tocante à questão poder versus saber, implicada na ajuda que 

os acompanhantes oferecem com sua presença. É nessa circunstância que os 

profissionais de saúde compreendem, novamente, que a presença do 

acompanhante ‘atrapalha’ suas atividades. Essa situação é indicativa de uma 

tensão relativa ao poder. Nesse momento, o que os profissionais desejam é 

(re)afirmar a sua condição detentores do saber, portanto, capazes de decidir e 

encaminhar os procedimentos assistenciais que julgam convenientes à criança. 
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Ferreira e Figueiredo (1997), ao estudarem os mecanismos 

disciplinadores do hospital, enfatizaram o poder das enfermeiras sobre o corpo 

do cliente hospitalizado. Estabelecem uma relação de poder com o corpo do 

paciente que, segundo as autoras, se legitima pelo saber que elas detêm, 

acerca dos cuidados em saúde por elas prestados. Com esses procedimentos, 

as enfermeiras acabam produzindo, nos pacientes, comportamentos de 

obediência, submissão e passividade. Entretanto, nesta investigação, não foi 

observada a situação descrita por Ferreira e Figueiredo (1997), talvez pelo fato 

de que o paciente, no caso, uma criança, e seu acompanhante não tenham 

ficado obedientes, passivos e submissos, pois esse último, na condição de 

protetor de sua ‘cria’, não permitiu, muitas vezes, que esse poder manipulatório 

se instaurasse, sem questionamentos. Por outro lado, Gonzaga e Arruda 

(1998) observaram que crianças e adolescentes conseguem estabelecer a 

diferença entre os cuidados prestados pelos acompanhantes e os prestados 

pelos profissionais, sendo os últimos percebidos como cuidados 

“supervisionados pelo pai e/ou mãe no sentido de zelar pela segurança do filho 

e não no sentido técnico.” (Gonzaga e Arruda; 1998:20).  

Notei, então, nesta pesquisa, que a opinião e a observação dos 

acompanhantes, em algumas situações, valorizadas pelos profissionais, 

assumem um outro caráter, tornando-se inconvenientes e desconsideradas, 

sendo mesmo avaliadas como negativas. Diante disso, tem-se, como 

conseqüência, que os acompanhantes ficam confusos e com uma certa 
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dificuldade de discernir o momento em que suas falas convêm, ou não, aos 

profissionais. 

“(...) quando eles me perguntam como N. [referência ao filho] 

passou a noite ou como ele está, eu explico, direitinho, e eles 

[profissionais] prestam atenção e ficam me ouvindo. Quando eu 

quero saber mais sobre o que eles estão fazendo [cuidados 

prestados], tem gente [referência a profissionais de modo geral] 

que se aborrece e acha que eu não entendo nada, que eu 

estou perguntando muito. Uma hora, a gente pode falar pra 

responder o que eles [os profissionais] perguntam. Quando a 

gente pergunta, parece que é melhor ficar calado. Nem todo 

mundo, aqui, fala o que a gente quer saber; mas perguntar, 

perguntam muito.” (Acompanhante 2). 

Observei que esse tipo de comportamento dos acompanhantes 

acontece, de modo geral, em duas circunstâncias mais acentuadas: quando os 

cuidados provocam dor na criança e quando o quadro clínico da criança é 

considerado grave, com risco de morte. Nesses casos, os acompanhantes se 

sentem mobilizados, pelo sofrimento que o cuidado pode provocar na sua 

criança – no caso das crianças queimadas, internadas no CTQI – e temerosos, 

pela possibilidade de morte da criança, como, por exemplo, das acometidas por 

câncer, hospitalizadas no CTII ou na Neurocirurgia. Por outro lado, os próprios 

profissionais podem sentir um certo constrangimento, por estarem realizando 

procedimentos dolorosos em uma criança ao mesmo tempo em que são 

observadas pelos pais ou pelo acompanhante. (Junqueira; Lamego; Morch e 

Deslandes;2006). 
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Outro fator que não pode ser desconsiderado é que os cuidados 

exigidos dos profissionais de saúde para com crianças graves, com risco de 

morte, podem resultar em uma situação de estresse, gerando, até mesmo, uma 

certa insegurança nos mesmos, podendo vir a afetar a qualidade do 

relacionamento estabelecido com o acompanhante. Nesse contexto, o cuidado 

integral, preconizado no discurso acerca do atendimento que deve ser prestado 

ao paciente e do relacionamento com este e sua família, pode tornar-se, se não 

inviável, difícil de implementar, na prática, ou mesmo produzir uma contradição 

entre o discurso e a prática dos profissionais. 

Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes (2006), ao investigar as 

relações estabelecidas, pelos profissionais de saúde, com os bebês internados 

e seus pais, em uma UTI Neonatal Cirúrgica (UTINC), tendo como eixo 

orientador o conceito de cuidado integral relacionado à proposta de 

humanização da assistência hospitalar, sugerem como aqueles profissionais 

estão sujeitos ao sofrimento, no trabalho. As autoras destacam que, no serviço 

por elas investigado, o ambiente se conforma como um local de sofrimento 

psíquico e estresse emocional para os profissionais. Nesse sentido, afirmam 

que 

“(...) entre os fatores causadores de sofrimento estão a 

complexidade e gravidade das patologias, a falta de tempo e 

de pessoal para a realização do trabalho, o excesso de 

crianças internadas, o espaço pequeno e os ruídos 

permanentes causados pelos equipamentos e pela própria 

equipe. Pela especialização do setor, estes são profissionais 

que operam no limite do conhecimento disponível, num 

contexto em que questões de vida e morte se impõem, 
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colocando-os numa situação de extrema responsabilidade, 

tendo que lidar, inclusive, com o próprio medo de trabalhar 

nesse limite.” (Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes; 

2006:265). 

As autoras fazem referência a um ambiente onde “a tecnologia dura se 

impõe, com a sombra da morte sempre presente” (p. 265) e às dificuldades que 

os profissionais enfrentam para desenvolver um atendimento integral. Nesse 

contexto, a preocupação com uma prática de trabalho mais humanizada 

poderia significar o abandono da segurança, à qual estariam habituados, 

mesmo enfrentando dificuldades no desenvolvimento de suas práticas. As 

autoras acrescentam que mudanças no trabalho, em situações extremas, 

podem gerar angústia e são difíceis de serem implementadas, sobretudo 

quando esse trabalho defronta, cotidianamente, os profissionais “em escolhas 

dramáticas, lidando no limiar entre a vida e a morte.” (p. 266). 

Pelo exposto, as investigações acerca das atitudes tomadas pelos 

profissionais, em relação aos acompanhantes, necessariamente, devem levar 

em conta o ambiente de trabalho, as características do processo de trabalho e 

as demandas das crianças hospitalizadas, de modo que se perceba, em sua 

totalidade, o modo como essa conjugação de fatores pode afetar o 

desempenho dos profissionais e a forma com que estes se relacionam com os 

usuários. 

É digno de nota o fato de que, embora, em seu conjunto e de um modo 

geral, a presença dos acompanhantes seja valorizada pelas equipes de saúde, 

como já dito, anteriormente, há situações em que essa presença pode causar 
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algum desconforto aos profissionais. Na investigação de Junqueira; Lamego; 

Morch e Deslandes (2006), ressaltou-se que a presença permanente da mãe, 

junto à criança, pode provocar algumas restrições, por parte dos profissionais. 

As autoras referem que foram observadas algumas 

“(...) restrições impostas às mães no contato com seus filhos, 

assim como um certo desconforto pela sua permanente 

presença, como se isso originasse um tipo de vigilância pouco 

desejado por alguns profissionais. Desta forma, embora eles 

digam que há poucas situações em a criança não pode ser 

manuseada pela mãe, acabam por enumerar diversos motivos 

que justifiquem tal conduta, sinalizando que a presença da mãe 

ainda é vista como um algo a mais que requer deles mais 

atenção e assistência.” (p. 270:271). 

As autoras acrescentam que, embora tenham entrevistado profissionais 

que não apresentaram, em suas falas, nenhuma resistência à presença das 

mães e “valorizam ao extremo” essa presença, em muitas falas, revelaram que 

“(...) só é desejada no momento em que eles, profissionais, acreditam ser 

necessária”. E acrescentam que “a efetiva participação dos pais acaba, então, 

sendo aceita como parte de um protocolo, e não como algo que faça parte da 

dinâmica do serviço.” (Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes; 2006:271 

passim). 

A conclusão dessas autoras pode, de certo modo, ser observada, 

também, no Serviço de Pediatria investigado, no presente estudo, uma vez que 

os profissionais de saúde nele lotados consideram a presença dos 

acompanhantes como desejável, ao mesmo tempo em que, por interferirem, 
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esses últimos, nas atividades e exigirem muitos esclarecimentos, foi, 

paradoxalmente, percebida, também, como uma presença indesejável. 

6.1.2.2  Exigência excessiva de esclarecimentos.  

Os profissionais de saúde entendem que, em algumas ocasiões, o fato 

de os acompanhantes ‘perguntarem muito’ sobre o quadro clínico da criança e 

o tratamento se constituía em um outro problema, que dificultava a assistência 

prestada pela equipe à criança. 

“Tem umas mães que atrapalham até a doutora; tipo: a 

doutora explica tudo, do início ao fim – ‘está acontecendo isso, 

isso, isso, as possibilidades são essas.’ Aí, a mãe vem e 

pergunta novamente: ô, tia... [pergunta do acompanhante]. 

Mas, mãe, já não lhe expliquei... [responde a médica]?” 

(Auxiliar de Enfermagem 1). 

A dificuldade que alguns acompanhantes apresentavam, de 

compreender a fala do médico e seus esclarecimentos, foi vista, pela equipe, 

quase que de modo geral, como uma limitação do acompanhante. Se o 

acompanhante não entende, ele retoma a dúvida e insiste, repetindo a mesma 

pergunta. Não registrei qualquer referência à possibilidade de o médico estar 

utilizando uma linguagem não acessível ao acompanhante. A limitação, desse 

modo, não estaria, do ponto de vista dos profissionais, na maneira do médico 

se expressar e sim no acompanhante. Se o médico explica, várias vezes, e o 

acompanhante não entende o que ele está querendo dizer, pode-se supor que 

há um problema na comunicação. Supõe-se, ainda, que o médico estaria mais 

capacitado para superar essa dificuldade. No entanto, não é isso que ocorre, o 



 256
 
 
que nos remete às dificuldades, que os profissionais de saúde têm, de 

estabelecer uma comunicação mais adequada com o usuário do Serviço e, em 

conseqüência, entender as demandas por ele apresentadas. Para Junqueira; 

Lamego; Morsch e Deslandes (2006), se essa dificuldade de comunicação 

responde, ainda, pelos inúmeros fracassos no estabelecimento de relações 

entre profissionais e acompanhantes, seria pertinente que fosse avaliada a 

capacidade de escuta dos profissionais de saúde, uma vez que não se pode 

deixar de levar em consideração que a questão da qualidade da escuta desses 

últimos, necessariamente, está associada ao problema da humanização da 

assistência médica.  

Deslandes (2004), que analisou as formas como tal problema vem sendo 

tratado, na literatura, entende que o aumento da capacidade de comunicação 

entre profissionais de saúde e usuários dos serviços constitui elemento 

“fundante de uma assistência humanizada”. Para essa autora, qualquer 

discussão que faça referência à humanização da assistência médica deve 

valorizar “as expressões das expectativas e demandas dos próprios usuários-

pacientes, reconhecendo sua autonomia e legitimidade simbólicas, cujas 

manifestações, a princípio, não são delegáveis a tradutores-intérpretes.” 

(Deslandes; 2004:14 passim). 

Pode-se depreender do exposto acima que, mesmo quando os 

acompanhantes demonstram sua dificuldade de compreender o que o 

profissional – médico, por exemplo – está lhe transmitindo, certamente, a 

adoção de uma postura com vistas a ampliar o processo comunicacional, entre 
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profissional e usuário ou paciente do serviço, poderia, inclusive, responder pelo 

estabelecimento de um relacionamento mais significativo entre ambos, ou seja, 

mais humanizado. 

Por vezes, o acompanhante pode estar abalado com a situação de 

doença de sua criança, especialmente, quando a doença é grave e seu 

desfecho pode ser a morte. Nesses casos, a dificuldade de entendimento 

poderia ser vista como uma a atitude defensiva; ou seja, o acompanhante 

ouve, atentamente, mas não consegue apreender o que lhe é falado, por 

resistir a ‘aceitar’ o que, de fato, está ocorrendo com sua criança. O temor de 

saber a gravidade da doença e um possível desfecho desfavorável pode, 

também, resultar na dificuldade, que alguns acompanhantes apresentam, de 

compreender o que lhes é informado pelos profissionais. 

No CTII, o fato de o acompanhante “perguntar muito”, durante a 

realização de uma intervenção na criança, é resolvido de acordo com uma 

regra peculiar do Centro, cumprida à risca pelos profissionais e acatada pelos 

acompanhantes. Em consonância com essa regra, o acompanhante é 

convidado a aguardar, na ante-sala do Centro.  

“(...) eu acho que, às vezes, influencia, sim; quando se faz 

algum procedimento, a gente pede [ao acompanhante] para 

ficar lá fora, porque, às vezes, elas [acompanhantes] ficam 

olhando, perguntando muito e, aí, tem gente que não tem muita 

paciência, assim, porque é um setor [CTII] muito tenso. Os 

médicos ficam muito atarefados... Realmente, é difícil, é bem 

difícil, não é tão fácil assim. Então, eles se retiram e, depois, 

voltam, de novo.” (Enfermeira 3). 
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Uma das acompanhantes entrevistadas, em contrapartida, demonstrou o 

entendimento de que os médicos têm a obrigação de esclarecer as dúvidas dos 

acompanhantes. 

“Eu acho importante o profissional respeitar o 

acompanhante; ele [o acompanhante] precisa de explicações. 

(...) quando você [o acompanhante] chega pro médico e fala 

tudo, ao mesmo tempo, e ele olha pra você e diz assim: 

‘Calma, eu ainda nem cheguei!’... A única coisa que você [o 

acompanhante] quer são explicações.” (Acompanhante 2). 

Essa acompanhante justifica a sua opinião, argumentando que só os 

profissionais de saúde detêm um saber que lhes confere a possibilidade de 

esclarecer as dúvidas que os responsáveis têm sobre sua criança. Por outro 

lado, essa obrigação foi, também, relacionada ao fato de o acompanhante estar 

vivenciando, com a doença e a internação de seu filho, um momento, 

emocionalmente, desestruturante. Essa desestruturação emocional, vivida pelo 

acompanhante, deveria ser, também, considerada pelo profissional, como uma 

situação inerente à dinâmica do serviço e de sua atenção clínica; ou seja, isto 

implica que a equipe de saúde seja capaz de ouvir e acolher a situação 

particular que o acompanhante está vivendo. 

“Porque o profissional sabe, exatamente, o que ele está 

fazendo; ele tem a segurança de saber o que ele está fazendo 

porque ele é um médico, ele é um enfermeiro, ele sabe. O 

acompanhante não sabe, porque ele não tem o conhecimento 

técnico, ele não tem o conhecimento especializado e ainda, 

além disso, ele tem todo um momento de desestrutura 

emocional. Você [o acompanhante] quer ser ouvida, porque 

aquele é o teu momento, é um momento de angústia. Eu achei 

que meu filho fosse morrer. Eu queria explicações; tudo eu 
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queria saber. Eles [os médicos] sabem as rotinas, mas eu não 

sei.” (Acompanhante 2). 

A acompanhante acima citada, em sua fala, chama a atenção para o fato 

de que, para o médico, o ambiente e a rotina hospitalar são normais, 

desconsiderando que essa situação, para o acompanhante, que tem um filho 

doente e hospitalizado, se constitui em uma singularidade, na vida de cada 

uma das pessoas que ali estão. Apesar de entender a particularidade de sua 

vivência, foi capaz de entender que as condições de trabalho do médico 

representam um dos fatores que prejudicam a comunicação entre profissional  

e acompanhante: 

“Ele [o médico] sabe que aquela situação ali é normal. Mas 

ele não pode esquecer que, pra você, aquilo ali é tudo de ‘mais 

anormal do mundo’. Às vezes, tem essa falha na comunicação. 

Ele [o médico] está apressado, porque ele tem uma outra 

criança pra ver, ali, na frente, né? É a questão do mais um. Eu 

até entendo isso; mas eu acho que podia ter um entendimento 

maior do outro lado também. Eu entendo que ele precisa ser 

rápido; eu entendo que, aqui, o minuto é precioso pra ele. Mas 

pra mim, também é, porque aquele, ali, é o meu filho, e eu 

quero ouvir muito, né?” (Acompanhante 2). 

Essa fala da acompanhante expressa bem o seu desejo de participar 

dos acontecimentos que envolvem os cuidados em saúde prestados ao seu 

filho e demonstra sua capacidade de captar e compreender as condições em 

que a assistência vem sendo desenvolvida: “Ele [o médico] está apressado, 

porque ele tem uma outra criança pra ver ali na frente, né?”. Entretanto, para 

essa mãe, isso não justifica que o médico não estabeleça com ela uma relação 

individualizada, fundada em um diálogo, de tal modo significativo, que seja 
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capaz de viabilizar a construção de um espaço em que suas demandas 

mereçam atenção, porque são importantes. Uma atenção diferenciada, 

particular mesmo, e que suas questões sejam ouvidas. Daí a valorização da 

forma como essa acompanhante reveste a escuta do profissional às suas 

demandas. O que ela parece reclamar é a falta do diálogo com o profissional 

que presta cuidados ao seu filho. Desse modo, atendida sua reivindicação, 

poderia ser estabelecido, entre a acompanhante e o profissional, o que Ayres 

(2006) designa um “encontro terapêutico mais humanizado” (p.70), 

qualitativamente diferente, quando o profissional assume e compartilha a 

responsabilidade de exercer seu trabalho, para além da aplicação dos 

conhecimentos técnicos que detém. 

Por outro lado, vale lembrar que a necessidade que os acompanhantes 

têm de entender o que significa a doença de sua criança é justificada, também, 

pelo fato de que, se, para o médico, as crianças são tratadas igualmente, para 

cada acompanhante, trata-se de sua criança, do seu (sua) filho(a), que é 

único(a). O que aparece aos olhos da acompanhante como uma questão 

absolutamente simples, para o médico – “ele [o médico] sabe que aquela 

situação ali é normal; mas ele não pode esquecer que, pra você, aquilo ali é 

tudo de ‘mais anormal do mundo” – é de complexo entendimento para os 

acompanhantes. Nesse ponto, deve-se levar em conta que a doença e a 

internação de uma criança é vivenciada pelos seus responsáveis como um 

momento inteiramente particular. Não é a doença, como uma categoria de 

tratamento, que se impõe aos acompanhantes e, sim, uma doença que afeta, 
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particularmente, uma determinada família, pois é desse modo que cada 

acompanhante, individualmente, a percebe. Assim, 

“(...) pensar a saúde, a doença é pensar o homem que, 

submetido a normas vitais e sociais vive delas e as pode 

restaurar continuamente. O processo de saúde/doença se 

reveste de historicidade ao mesmo tempo em que se dá 

concretamente no homem doente, como um episódio, momento 

individualizado de sofrimento.” (Arouca; 1978:151). 

Pude observar que esse comportamento, em que o acompanhante não 

se sente contemplado nas respostas que recebe dos médicos, não pode ser 

generalizado. Existem médicos que explicam e que se fazem entender pelos 

acompanhantes, fazendo uso de uma linguagem menos técnica e, portanto, 

mais acessível à compreensão do leigo. Conseguem adequar sua linguagem, 

possibilitando, assim, uma ‘comunicação’ que pode contemplar as expectativas 

dos acompanhantes, ou seja, para o acompanhante, isso pode ser suficiente, 

conforme demonstrado na fala que segue. 

“Logo que eu cheguei, eu não tinha muito contato com os 

profissionais. Eu sou muito fechada. Eu perguntava, né? 

Perguntava para que era aquilo. Tava sempre com a doutora. 

Perguntava: para que é esse remédio? O que está 

acontecendo? Para eu saber, né? E eles falavam tudo, 

direitinho.” (Acompanhante 6). 

Entretanto, considerando que o acompanhante (como o usuário e o 

paciente, para os fins da presente discussão) deve receber dos profissionais de 

saúde uma atenção humanizada, não se trata só de explicar, mas de explicar 

no momento certo, de forma significativa para quem ouve. Não é só uma 
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questão de explicar, mas de trocar informações. Trata-se de uma situação que 

implica a escuta e o diálogo. Como sugere Ayres (2006), há que se permitir que 

a pessoa assistida, nesse caso, a díade criança-acompanhante, participe das 

ações inerentes aos cuidados que vêm sendo prestados pelos profissionais de 

saúde, tornando-a sujeito de um processo em curso, na forma como a 

acompanhante 2 reivindica para si. 

Faz-se necessário destacar os diferentes sentidos, entre o primeiro e o 

segundo eixos temáticos, que os profissionais de saúde atribuem à presença 

dos acompanhantes. No primeiro, a presença do acompanhante foi percebida 

como um elemento que contribui para a recuperação da criança, estando 

diretamente relacionada aos benefícios que eles podem trazer a um paciente 

infantil e, também, relacionada à facilitação do desempenho das rotinas de 

trabalho dos profissionais. No segundo eixo temático, o que constatei foi que os 

profissionais avaliam negativamente a presença do acompanhante, tendo, 

como parâmetro exclusivo, a forma como ele pode afetar o desenvolvimento de 

suas atividades. 

Pelo exposto, no que diz respeito aos benefícios que a presença do 

acompanhante traz à criança, não há o que ser discutido. Entretanto, a 

presença do acompanhante é, em alguns momentos, contestada. Sua 

presença é valorizada, basicamente, quando ele oferece suporte emocional à 

criança e funciona como elemento facilitador para a intervenção do profissional. 

Por outro lado, sua presença se torna questionável, e até mesmo 

desqualificada, quando o acompanhante, ultrapassando os limite e o lugar que 
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a equipe lhe reserva, assume seu lugar de direito e de fato junto à criança 

internada. Nesse caso, o acompanhante, para além do espaço e do limite 

estabelecidos pela equipe que o coloca em um lugar de participante-

cooperativo, assume um outro lugar, o de participante-questionador, 

interferindo nos procedimentos médicos e assistenciais. Nessa situação, sua 

presença é vista de forma negativa. 

Verifiquei, portanto, que os pressupostos desta investigação – quais 

sejam, o de que a presença do acompanhante é valorizada, quando este 

assume tarefas relativas ao cuidado que a criança precisa, ao mesmo tempo 

em que é criticada, quando se nega a ‘colaborar’ com a equipe, seguindo os 

padrões por ela impostos – foram confirmados. Observei, também, que, 

quando os acompanhantes adotam uma participação ativa, tanto no que diz 

respeito ao trato com sua criança, quanto na sua postura junto à equipe de 

saúde, sua presença parece assumir, para essa última, de modo subjacente, 

um caráter persecutório, na medida em que possibilita o controle e a 

fiscalização de suas ações e práticas profissionais e, indiretamente, o 

questionamento de seu saber-poder. Tal situação, talvez, possa ser entendida 

pelo fato de que essa postura evidencia a fragilidade do modelo médico 

assistencial vigente, que garante à figura do médico um lugar de supremacia. 

Portanto, a presença do acompanhante, embora valorizada pelo conjunto dos 

profissionais de saúde, assume, também, para estes, subjacentemente, uma 

representação persecutória. Assim, notei que há momentos em que o 

acompanhante é incluído nas rotinas do serviço e outros, em que ele é 

excluído. A inclusão se caracteriza pela aceitação irrestrita das regras oficiais e 
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não oficiais. A exclusão parece se dar quando os acompanhantes colocam em 

jogo o saber-poder médico e desafiam a hierarquia institucional expondo, 

então, o comportamento, por vezes, paradoxal dos profissionais. Esse 

comportamento contraditório dos profissionais de saúde foi observado por 

Lamy (2000). Em seu estudo sobre os conflitos e as negociações estabelecidas 

entre profissionais de saúde e mães-acompanhantes, em uma unidade 

neonatal, situada no município do Rio de Janeiro e vinculada ao Ministério da 

Saúde, a autora chama atenção para o fato de que “(...) existem, algumas 

vezes, contradições entre o que foi dito pelos profissionais, e o cotidiano das 

interações.” (Lamy; 2000:126). 

Recentemente, conforme mencionado, Junqueira; Lamego; Morch e 

Deslandes (2006), em sua pesquisa, verificaram, também, a existência do que 

as autoras designam “ambigüidade entre discurso e prática” (p.265), no que se 

refere à postura dos profissionais de saúde, em face da presença do 

acompanhante junto à criança internada. Nesse sentido, a presença do 

acompanhante não se constitui em parte da dinâmica do serviço, conforme 

ressaltam as autoras. Destacam, ainda, que a transformação dessa realidade 

não depende de práticas profissionais isoladas, mas, sim, de mudanças tanto 

por parte dos profissionais, como categoria, quanto dos gestores. Tais 

mudanças envolvem a implementação de políticas que contemplem propostas 

de humanização, tais como “carga horária, mudanças no espaço físico, numero 

de pessoal no atendimento e capacitação”. As autoras chamam a atenção para 

a necessidade de mudanças na “cultura institucional” e que estas exigem tanto 

um engajamento dos profissionais, quanto um “efetivo respaldo e incentivo dos 
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◊ 

gestores” (Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes; 2006:280 passim). Essas 

pesquisadoras acreditam que os profissionais de saúde devem se sentir 

engajados, comprometidos e apoiados, em seus trabalhos, pois essa postura 

seria extremamente relevante para a humanização da unidade investigada, o 

que se acredita, aqui, valer para todos os serviços de saúde. Do exposto, 

podemos inferir que, durante esses 21 anos, em que a presença de um 

acompanhante, junto à criança hospitalizada, passou de uma concessão dos 

profissionais de saúde a um direito constituído, a contradição vivenciada por 

esses últimos ainda se faz presente. 

6.2 O significado da presença dos acompanhantes, segundo a ótica 

desses sujeitos. 

A análise das representações dos acompanhantes sobre sua presença, 

no Serviço de Pediatria, foi por mim construída a partir da articulação de uma 

temática: o papel do acompanhante no hospital, agregando dois núcleos de 

sentido: 

evitar que a criança fique sozinha no hospital; e 

vigiar a assistência prestada pelo profissional de saúde à sua criança.  

6.2.1 Evitando que a criança fique sozinha no hospital. 
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Os acompanhantes entrevistados reconheceram que a importância de 

sua permanência, no hospital, está no fato de evitar que a criança fique sozinha 

no hospital: 

“Eu acho que [o acompanhante] tem que ficar mesmo. Ainda 

mais que é uma criança. Criança não pode ficar sozinha, né? 

(...) eu não tenho coragem de deixar ele [o filho] sozinho; 

parece que ela [a criança] está abandonada, que não tem pai, 

nem mãe, que a mãe não liga.” (Acompanhante 6). 

A fala acima demonstra que os acompanhantes reconhecem como sua a 

responsabilidade estar junto à criança (filho ou filha), quando esta necessita ser 

hospitalizada. Tal reconhecimento se deve, por um lado, ao fato de entenderem 

que uma criança, independentemente de estar ou não doente, deve ser 

protegida e amparada. Por outro lado, no caso da criança hospitalizada, a 

presença do acompanhante parece servir a este como uma demonstração 

‘pública’ de sua atenção e cuidado com seu (sua) filho(a). Nesse último caso, o 

acompanhante ficaria, também, resguardado de qualquer tipo de insinuação 

que, porventura, pudesse ocorrer, sobre negligência ou abandono no que diz 

respeito à sua criança. 

É digno de nota que, embora apenas um dos acompanhantes 

entrevistados tenha mostrado conhecimento de que sua permanência no 

hospital é um direito legalmente constituído, os demais, mesmo não tendo 

conhecimento da legislação, entendem sua permanência junto à criança 

hospitalizada como um ‘direito de fato’, como bem expressa a fala acima 

(Acompanhante 6): “Eu acho que [o acompanhante] tem que ficar mesmo.”· 

(grifos meus). No caso de uma criança doente e hospitalizada, a 
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responsabilidade do acompanhante é inquestionável, uma vez que a doença, 

por si só, já se configura como uma situação que expõe, ainda mais, a 

fragilidade do pequeno paciente e evidencia a sua necessidade de ser cuidado.  

Ademais, o hospital, como já visto, é reconhecido como um ambiente 

agressivo, hostil e, de certa forma, impactante para aqueles que não têm 

intimidade com suas rotinas, sendo essa realidade agravada, em se tratando 

de crianças. Para estas, trata-se de um lugar que lhes é totalmente estranho, 

onde estão submetidas a intervenções, por vezes, dolorosas, que estão 

distantes de ser por elas entendidas como atenção ou cuidado. Nesse sentido, 

a presença dos acompanhantes teria, na sua própria ótica, a finalidade de 

minimizar o impacto da hospitalização e proteger sua criança, evitando o 

sentimento de abandono e desamparo, ao qual estaria submetida sem a sua 

presença. 

Os acompanhantes reconheceram, também, o hospital como um lugar 

onde a criança não pode ficar sozinha, sob qualquer pretexto. “Claro que tem 

que ter acompanhante. Como é que uma criança vai ficar largada e sozinha, 

sofrendo, no hospital? Não pode.” (Acompanhante 1). 

Através dessa fala, a acompanhante reconhece o sofrimento por que 

passa a criança doente e hospitalizada. O fato de a criança ficar sozinha é 

percebido como um agravante desse sofrimento. E nesse sentido, o 

acompanhante, responsável pela proteção e amparo de sua criança, não 

permanecendo junto a ela, durante a sua hospitalização, estaria deixando-a 

“largada”, abandonada ao próprio sofrimento. Nesse caso, a sua não-
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permanência poderia nele deflagrar um sentimento de culpa, na medida em 

que estaria sendo ele próprio o agente do abandono e, conseqüentemente, 

potencializando o sofrimento da criança. 

Segundo o ponto de vista dos acompanhantes, o fato de as crianças 

receberem cuidados da equipe de saúde não é suficiente para fazer frente à 

atenção de que necessitam.  

“Eu acho bom [a presença do acompanhante]. Lógico! 

Porque tem que ter mesmo. Se [o acompanhante] não vai 

ficar... e as crianças, como ficam? Sozinhas? Abandonadas? 

Só na mão de médico e enfermeiros? Tem que ter 

acompanhante.” (Acompanhante 5). 

Na concepção do acompanhante acima, mesmo a criança sendo 

assistida pela equipe de saúde, ainda assim, sem a presença do 

acompanhante, ela estaria abandonada. Sob essa perspectiva, há o 

reconhecimento de que o pessoal de enfermagem e os médicos não 

substituem a presença do acompanhante. 

Os profissionais de saúde não compartilham dessa concepção dos 

acompanhantes. 

“As crianças sem acompanhantes são assumidas pela 

equipe, em tudo: higiene, alimentação, atenção. Muitas vezes, 

você vê uma auxiliar carregando um bebê no colo, para lá e 

para cá, porque ele está chorando e a mãe não está perto. 

Ninguém vai largar o bebê abandonado; mas, podendo a mãe 

estar perto, a gente prefere que esteja.” (Enfermeira 1). 
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“(...) Criança sem acompanhante, a gente tem que estar mais 

atento, né? Não é que não seja a nossa função, estar atento, o 

tempo todo.” (Auxiliar de Enfermagem 1). 

“(...) o acompanhante é importante porque, às vezes, a gente 

não tem uma quantidade de pessoal suficiente pra olhar todas 

as crianças; então, o acompanhante está ali, ele pode dar essa 

garantia do medicamento, principalmente pra gente da 

enfermagem, né? Porque aquele medicamento, quando 

acabar, ou qualquer outro, ele vai nos chamar. Porque, às 

vezes, tem muitas coisas pra gente fazer, ao mesmo tempo, 

né?” (Enfermeira 3). 

Sob o ponto de vista da equipe, uma criança sem acompanhante não 

estaria ‘abandonada’, já que a equipe, entendendo e reconhecendo as 

necessidades dessa criança, supriria, junto a ela, parte da atenção que o 

acompanhante lhe dispensaria. Consideraram, entretanto, que nem sempre há 

pessoal suficiente para dar conta disso. Ressaltaram que, quando um 

acompanhante necessita se ausentar do hospital, os profissionais ficam mais 

atentos àquela criança. Pode-se supor que essa não-concordância da equipe 

de saúde com os acompanhantes, no tocante ao fato de a criança sem 

acompanhante estar ‘abandonada’, esteja relacionada somente às suas 

responsabilidades médico-assistenciais, uma vez que a equipe, centrada no 

cumprimento de tal tarefa, estaria atenta às necessidades da criança e jamais a 

abandonariam. Nesse sentido, alguns profissionais parecem não reconhecer o 

acompanhante como um agente que potencializa a ação terapêutica de suas 

técnicas. Essa interpretação parece estar contida na fala da enfermeira acima 

citada, quando afirma que “(...) o acompanhante é importante porque, às vezes, 

a gente não tem uma quantidade de pessoal suficiente pra olhar todas as 
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crianças.” (Enfermeira 3). Então, seria somente nessa circunstância que eles 

não conseguiriam dispensar à criança a atenção adequada? Assim, a 

importância da presença do acompanhante estaria associada, subliminarmente  

e de forma mais particular, ao tamponamento da falta de pessoal; caso 

contrário, os profissionais de saúde poderiam, perfeitamente, substituir a 

presença do acompanhante. Sob esta ótica, identifico uma contradição entre o 

que falam alguns profissionais e aquilo em que, efetivamente, acreditam, em 

suas práticas.  

Nesse contexto, é importante considerar a relevância e a pertinência 

dessa interpretação, pois ela poderia responder, em parte, pela dificuldade de 

alguns profissionais de saúde que ainda não incorporaram, plenamente, a 

importância da presença do acompanhante, como uma condição que deveria 

fazer parte do cuidado integral dispensado à criança hospitalizada.  

Essa visão já havia sido observada nas investigações de Rangel; Lopes 

Neto; Monteiro Filho e Monteiro (1985; 1988), Lamy (2000), como também, 

recentemente, nas de Junqueira; Lamego; Morch e Deslandes (2006). As 

conclusões dessas três pesquisas podem ser resumidas, com muita precisão, 

por meio da sugestiva observação das últimas autoras citadas, quando se 

referem à “ambigüidade entre discurso e prática” (p.265), observada, ainda 

hoje, na fala dos profissionais de saúde e confirmada, mais uma vez, pela 

presente pesquisa. 
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6.2.2 Vigiando os profissionais e impedindo a negligência no trato com a 

criança. 

A concepção dos acompanhantes, de que uma criança, sem a sua 

presença, no hospital, está abandonada, para além da dimensão afetiva, aí 

implicada, parece, também, guardar uma relação direta com a falta de 

confiança que têm de deixar seus filhos entregues, sozinhos, aos cuidados dos 

profissionais de saúde. Assim, como conseqüência, entendem que a sua 

presença assume, também, uma outra finalidade: a de fiscalizar o tratamento e 

a atenção dispensada pelos profissionais de saúde à sua criança. 

“A presença do acompanhante, na enfermaria, é 

fundamental. Para a criança, não tem como você [a criança] 

ficar sem acompanhante. Quem vai ver o que está 

acontecendo?” (Acompanhante 2).  

“(...) tem umas enfermeiras que olham [as crianças] e outras 

que não olham [as crianças]. (...) se com a gente perto, já não 

olha, imagina a gente longe (...).” (Acompanhante 1). 

As falas acima revelam que os acompanhantes, mesmo sendo ‘leigos’, 

longe de estarem alheios àquilo que consideram pertinente ao trabalho dos 

profissionais de saúde, não se sentem seguros em deixar seus filhos 

entregues, exclusivamente, à equipe de saúde, por temerem, por parte desta, 

uma negligência na atenção que deveriam dispensar à criança. Tal negligência, 

a princípio, não apresentou referência direta aos cuidados em saúde prestados 

pelos profissionais, mas, sim, foi associada, particularmente, à forma como 

estes últimos poderiam se relacionar com as crianças, no momento em que 

estas, fragilizadas pela doença e pela hospitalização, apresentassem um 
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comportamento indesejado por eles, como, por exemplo, chorar alto e 

continuamente, recusar alimento, recusar medicação ou fazer ‘manha’, dentre 

outros. 

Essa preocupação dos acompanhantes pode ser compreendida, ao 

considerar que estes parecem ter estabelecido uma convicção de que somente 

eles seriam os mais capazes, os mais responsáveis e estariam mais habilitados 

para exercer o amparo e a proteção afetiva de sua criança. Essa constatação 

parece responder pela atitude de fiscalização e vigilância, quase permanente, 

que os acompanhantes exercem sobre os profissionais. Mesmo quando os 

acompanhantes necessitam se ausentar, por qualquer razão, justificável ou 

não, atribuem a um outro acompanhante esse papel. Nesse sentido, sempre 

haverá alguém exercendo a tarefa de vigiar e fiscalizar a equipe de saúde, 

notadamente, médicos e pessoal de enfermagem. 

Uma das profissionais entrevistadas, especificamente, uma enfermeira, 

em sua fala, concorda com as opiniões dos acompanhantes sobre a 

permanência destes junto às suas crianças e com a vigilância que eles 

exercem sobre os profissionais. 

“O acompanhante, (...) é aquele que, realmente, acompanha 
a sua criança – acompanha, cuida; que está em cima não só 
da equipe de enfermagem, mas, também, da equipe médica. É 
aquele que, às vezes, até é chato, porque questiona: ‘que 
remédio é esse? Porque está tomando nesse horário?’ Isso, às 
vezes, até tem gente que não gosta, mas eu acho bom.” 
(Enfermeira 1). 
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Na fala dessa profissional, a princípio, parece haver o reconhecimento 

de que o acompanhamento à criança hospitalizada envolve não só a atenção à 

criança, sendo, também, a vigilância e o controle sobre os profissionais parte 

dessa atenção. Parece reconhecer, inclusive, que o acompanhante não só 

deve questionar, como, também, tem direito a fazê-lo. Portanto, para ela, esse 

procedimento dos acompanhantes pareceu ser entendido como parte da 

dinâmica do trabalho que envolve os cuidados profissionais prestados às 

crianças, ressaltando que é plenamente favorável a esse comportamento. 

Entretanto, acrescenta à sua fala o seguinte complemento: “Ele [o 

acompanhante] é bem-vindo, quando critica, na hora certa, e aceita a crítica, 

também. Ele cuida de sua criança, a mantém limpa, alimentada.” (Enfermeira 

1). 

Pude depreender, do exposto, que a crítica feita por um acompanhante 

seria pertinente e aceita, desde que estivesse adequada a um contexto, 

previamente determinado pelo profissional. Assim, qualquer crítica que, 

porventura, venha a ocorrer, fora daquilo que ela entende como “momento 

adequado”, pode não ser considerada, mesmo que tenha procedência. Nesse 

sentido, ao acompanhante caberia, apenas, o lugar de ‘participante passivo’. 

Nesses termos, o acompanhante ficaria impossibilitado de se manifestar, 

criticamente, no momento em que ele próprio entendesse como adequado. 

Pude concluir, então, que a postura dessa profissional, embora aceitando a 

participação do acompanhante, na realidade, não vislumbra a inclusão efetiva 

deste, na dinâmica assistencial, cabendo a ele, somente, o papel de cuidar de 

sua criança e se manifestar quando assim lhe for permitido, nos limites 

estabelecidos pela profissional.  
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Mas, cabe, aqui, questionar: qual seria o “momento adequado”, em que 

o acompanhante poderia manifestar suas críticas? Quem seria o agente 

autorizado a determinar tais limites? 

A profissional não responde a essa pergunta, mas, de modo subjacente, 

parece defender a delimitação do espaço que o acompanhante, efetivamente, 

teria, no Serviço, segundo sua própria visão. Nesse sentido, constatei que, em 

sua fala explícita de aceitação e reconhecimento do papel que o acompanhante 

deveria ocupar junto à criança e aos profissionais, essa profissional, 

implicitamente, deixa escapar a não-concordância com tudo aquilo que ela 

própria admite aceitar. 

As auxiliares de enfermagem, mesmo demonstrando ter a mesma 

opinião da enfermeira, quanto à presença dos acompanhantes, e, sabendo-se 

por eles vigiadas, deram uma maior ênfase àquilo que estes lhes oferecem, no 

desenvolvimento de suas atividades, parecendo que a postura dos 

acompanhantes de vigiá-las é suplantada pelo tanto de ajuda que eles lhes 

prestam. 

“Eles ajudam, no sentido não só de observação [da criança]. 
Nos chamam: ‘olha, está acontecendo isso, tia’. Porque nem 
sempre a gente pode estar presente, para observar tudo o que 
acontece, e eles fazem falta. Até que agora tem bastante 
auxiliares trabalhando conosco, mas tem época que tem 
deficiência de profissionais e é quando eles nos ajudam, 
ajudam muito. Eu não tenho queixa a fazer dos 
acompanhantes, eles são necessários.” (Auxiliar de 
Enfermagem 1). 



 275
 
 

“(...) é claro que elas [acompanhantes] ficam aqui, vigiando a 
gente, também. Tem umas que acham que só existe o filho 
dela, toda hora vem falar alguma coisa; mas elas também 
ajudam muito, principalmente, quando tem pouca gente pra dar 
conta de muitas crianças.” (Auxiliar de Enfermagem 2). 

As falas sugerem que as auxiliares de enfermagem, mesmo sabendo 

que os acompanhantes exercem vigilância sobre elas, independentemente 

disso, avaliaram que eles são úteis quando, de forma participativa, 

efetivamente, ajudam nos cuidados com a criança, suprindo, inclusive, a falta 

de pessoal. Há de se considerar, também, que essas profissionais, por 

permanecerem um tempo mais prolongado junto às crianças e seus 

acompanhantes, estão sujeitas a uma vigilância mais acirrada. Por outro lado, 

têm a possibilidade de estreitar o relacionamento com os acompanhantes, e 

isso parece favorecer uma postura mais compreensiva quando estes, por 

vezes, mesmo em ‘momentos inadequados’, questionam suas atividades.  

Compreendo, portanto, que o ato de vigiar, percebido como um 

comportamento típico dos acompanhantes, se encontra, diretamente, 

associado ao controle e, também, à falta de confiança de deixarem suas 

crianças somente sob os cuidados dos profissionais de saúde, sem que haja 

um olhar atento sobre aquilo que estes últimos estão fazendo.  

Esse comportamento dos acompanhantes pode ser justificado, 

primeiramente, porque eles se sabem responsáveis pela criança e reconhecem 

que esta, em caso de hospitalização, necessita de seu amparo e proteção. A 

esse entendimento, somam-se as denúncias que, de forma intermitente, são 

divulgadas pela mídia, sobre casos de negligência e desatenção dos 
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profissionais de saúde a pessoas hospitalizadas. Além desses dois fatores, a 

experiência de terem presenciado algumas situações de negligência, por parte 

de integrantes de equipes de saúde, quando da ausência do acompanhante, 

por eles relatadas durante a realização desta pesquisa, pode justificar a 

insistência com que os acompanhantes afirmam a necessidade de seu controle 

e vigilância sobre os profissionais. 

“Eu assisti o seguinte: uma criança, em frente ao meu leito, 
ela tava com um acompanhante. Esse acompanhante, por 
algum motivo, saiu e deixou a criança. A criança começou a 
chorar, a chorar, chorar, chorar, e eu não sabia o que aquela 
criança tinha. Quando eu cheguei, que eu  fui no berço, a 
criança tinha feito uma colostomia; então, ela tava com o 
intestino totalmente para fora, de tanto que ela gritava; eu não 
sabia o que fazer. (...) Não tinha ninguém [nenhum 
profissional], na enfermaria. Aí, eu voltei; a criança continuava 
gritando, e ficou gritando. Ficou gritando, pelo menos, uma 
meia hora.” (Acompanhante 2). 

“Teve um caso que uma menina estava botando sangue. Eu 
chamei a enfermeira e ela não foi, porque não era a enfermaria 
dela. Mas, também, não era a minha; mas eu tava ali, na frente, 
e vi a menina botando sangue pela boca. Eu fui e chamei a 
enfermeira. Aí, ela falou assim: ‘Ah! quem está lá é a 
enfermeira fulana’, para eu procurar. Mas eu falei: a menina 
está botando sangue. Aí, ela falou: mas quem está lá é a 
enfermeira fulana. E nisso, já tinham três mães que haviam 
chamado ela, e ela não foi. Assim, é uma falta de 
responsabilidade, porque, até na rua, se uma pessoa passa de 
carro e não presta socorro, pode ser penalizado, porque tem 
que prestar socorro. Não quer saber quem atropelou, se é 
conhecido. Na enfermagem, custava ela ir lá e olhar a criança? 
Isso acontece aqui.” (Acompanhante 7). 
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A denúncia, contida no relato das acompanhantes, aponta não só para 

uma negligência de caráter técnico-assistencial, como, também, emocional. 

Sem desconsiderar a gravidade da denúncia, contida em tais casos, devo 

ressaltar que, durante todo o período em que esta pesquisa foi realizada, nesse 

Serviço, esse tipo de situação jamais foi observado. Por isso, suponho que tais 

situações não podem ser consideradas rotineiras e não retratam o cotidiano da 

assistência prestada, no Serviço de Pediatria investigado. Entretanto, mesmo 

sendo feita tal ressalva, não posso deixar de registrar que os relatos desses 

dois casos se contrapõem ao posicionamento dos profissionais de saúde 

referido, anteriormente, quando afirmam que uma criança hospitalizada sem a 

presença do acompanhante teria sua ausência plenamente suprida pela 

equipe. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de que seja compreendida e 

considerada, como pertinente, a opinião dos acompanhantes, quando afirmam 

que são eles os responsáveis pela proteção e amparo de suas crianças, no 

hospital. 

Os acompanhantes, mesmo não considerando que suas crianças 

poderiam ser desassistidas, quanto a cuidados médico-assistenciais, assumem 

uma postura de desconfiança, no que diz respeito à falta de paciência 

observada em alguns profissionais de saúde e, assim, também, justificam a 

necessidade de sua presença junto à criança. 

“Tem enfermeira impaciente, ela grita, como ela gritou com o 
meu filho, fez assim no braço [tocou no braço, deu uma 
batidinha] dele, mandando ele calar a boca, que tinha outras 
crianças dormindo, em estado grave. Mas ele estava chorando 
de dor, porque ele não é assim, uma criança manhosa. Ele 
gosta de ficar correndo, brincando. Então, ele [o filho] estava 
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gritando muito, de dor, estava tendo febre. Ela perdeu a 
paciência e isso não pode, a gente tem que estar lá.” 
(Acompanhante 6). 

“Ele não pode deixar sozinho [o filho], porque tem 
enfermeira que não tem paciência. Eu não tenho coragem de 
deixar ele sozinho.” (Acompanhante 6). 

Segundo Silva; Damasceno; Carvalho e Souza (2001), os pacientes 

internados, de um modo geral, entendem que os cuidados prestados pelo 

pessoal de enfermagem, para além dos cuidados técnicos, devem conter 

também manifestações de atenção, carinho e paciência. Se essa observação 

serve para os pacientes, de um modo geral, essa conduta se faz, ainda, mais 

necessária, no caso de crianças hospitalizadas, configurando a expectativa que 

os acompanhantes têm em relação ao atendimento que esses profissionais 

deveriam adotar com suas crianças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigar a questão das relações de poder, no interior da instituição 

hospitalar, levando em conta uma perspectiva política – a da ordem negociada 

– e observando como as regras institucionais se configuram, no contexto dos 

diferentes processos de trabalho e das relações estabelecidas entre as equipes 

de saúde e usuários, caracteriza, na atualidade, um elemento importante e 

fundamental à reflexão daquilo que a agenda política da saúde estabelece 

como uma de suas pautas: o projeto de humanização da assistência médica 

hospitalar. Daí, conferi importância à discussão sobre como se processam as 
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negociações, num espaço institucional, onde a dinâmica dos trabalhos 

desenvolvidos é permeada por uma permanente tensão entre relações de 

poder e de subordinação, entre regras institucionais e projetos profissionais e 

pessoais em confronto. Isso porque só pode ser modificado aquilo que é 

compreendido e aceito pelo conjunto dos agentes envolvidos. Esse é, pois, 

caminho que possibilita a revisão das formas tradicionais assistência à saúde. 

Observei, então, que os processos de negociação, no que diz respeito 

às regras oficiais e informais, no campo investigado, assumiram três 

configurações:  

1 − havia regras que eram negociadas; 

2 − algumas outras regras sofriam um maior ou menor controle, 

podendo, ou não, ser negociadas, conforme a situação e os sujeitos 

envolvidos, no processo; e  

3 − outras regras não eram negociadas. 

As regras passíveis de negociação, de um modo geral, acontecem, no 

cotidiano da dinâmica do funcionamento das enfermarias, não interferindo na 

rotina das mesmas ou nos cuidados em saúde prestados às crianças 

hospitalizadas. Nessa situação, constatei que os profissionais mantêm uma 

postura flexível, no que diz respeito ao cumprimento das regras. Adotando 

critérios próprios e particulares para essa negociação, rompem-nas, 

convenientemente, obedecendo a um princípio básico que é o de favorecer a 

recuperação da saúde da criança. Essa postura foi designada, por Strauss et 
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al. (1963), o “cimento simbólico”, ou seja, aquilo que se constitui no objetivo 

maior do serviço, do qual nenhum profissional discorda. Nesse sentido, a 

observação de Strauss et al. (op. cit.) se mostra pertinente, ao defender que os 

cuidados em saúde exigem uma diminuição de regras inflexíveis e a 

capacidade do profissional de inovar e de compor novas formas de conduta, a 

depender do momento e da situação.  

Esse comportamento da equipe de saúde implica, também, que uma 

mesma regra esteja sujeita a ser negociada ou não. É esse tipo de postura 

flexível e particularizada dos membros da equipe de saúde que confirma a 

posição defendida por Hoas (1999), para quem as regras institucionais não 

existem de forma homogênea, sendo sua interpretação conformada, segundo 

os sujeitos que ali trabalham. Desse modo, cada profissional tem a sua própria 

maneira de interpretar e agir, no que se refere ao cumprimento das normas, e, 

nesse sentido, algumas delas, a depender dos sujeitos envolvidos e da 

situação, sofrem uma maior ou menor flexibilização. Pude notar, nessa 

circunstância, um constante processo de rearranjos, que promovem uma 

melhor adequação das regras às necessidades dos acompanhantes, do 

Serviço e das crianças internadas. 

As regras que, sob nenhuma hipótese, eram passiveis de negociação 

foram observadas nas enfermarias fechadas, como no Centro de Tratamento 

de Queimados (CTQI) e no Centro de Tratamento Intensivo (CTII). Nesses 

Centros, a rigidez que observei, no cumprimento das regras, era compartilhada 

tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos acompanhantes, que as 
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obedeciam sem questionamento. Tais normas eram, invariavelmente, relativas 

aos cuidados especiais exigidos para um pronto atendimento à criança ou a 

cuidados específicos necessários à sua recuperação. Nesse sentido, verifiquei 

que o campo de ação coberto por regras claramente enunciadas e não 

negociáveis, no Serviço investigado, revelou-se não tão pequeno, como 

afirmam alguns estudiosos do assunto (Strauss et al.; 1963; Thompson; 2000). 

Vale ressaltar que, no CTQI e no CTII, as regulamentações apareciam na 

forma esboçada por Strauss et al. (1963), ou seja, como resultado de 

entendimentos antigos e já consolidados pelo conjunto das equipes desses 

Centros. 

Depreendo, então, que as regras de um serviço devem ser o menos 

rigorosas possível, guardando, porém, ao mesmo tempo, a flexibilidade 

necessária para se adequar às diferentes demandas apresentadas pelos 

acompanhantes. Essa dinâmica possibilita a construção de novas relações 

entre profissionais e acompanhantes que, para além da atenção prestada a 

saúde da criança, pode resultar em um processo de (re)construção do 

cotidiano do serviço.  

Assim, regras em demasia e muito rígidas, sem possibilidades de 

negociação, costumam ser ignoradas pelos profissionais de saúde, com 

exceção evidente dos protocolos médicos que regulam os cuidados em saúde. 

Por outro lado, os acompanhantes tendem a não respeitá-las, aceitando-as, 

somente, quando se sentem completamente submetidos ao poder-saber dos 

médicos, geralmente, em casos de criança cujo quadro clínico é considerado 
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grave. Quaisquer tentativas de engessar o comportamento dos agentes 

institucionais e dos usuários do Serviço podem ter, como resultado, uma 

desobediência coletiva, tornando-se, portanto, inócuas.  

Nesse sentido, o processo de negociação das regras, entre os 

profissionais e os acompanhantes, é produtivo, no que concerne ao Serviço, 

sempre que a negociação acontece em todos os setores, com liberdade, na 

medida em que contribui para a redução dos conflitos entre os dois grupos. 

Além disso, tais procedimentos podem tornar o desenvolvimento das atividades 

médico-assistenciais menos estressantes, pois o diálogo passa a fazer parte da 

assistência. 

Ouvir as demandas dos acompanhantes e considerar sua relevância 

deve ser uma atitude freqüentemente adotada pela equipe de saúde. Tal 

atitude se configura como um processo de humanização do atendimento, 

caracterizado pela inclusão dos acompanhantes, nas decisões relacionadas 

aos cuidados médico-assistenciais aos quais as crianças hospitalizadas se 

acham submetidas. Daí a importância de se investigar, como preconiza Hoas 

(1999) e Carapinheiro (1998), como se dão os processos de negociação da 

ordem, nos serviços de saúde, até porque toda ordem institucional se 

configura, cotidianamente, como uma ordem negociada. Por outro lado, a 

compreensão de como se dão esses processos evidencia quais são os 

padrões de negociação que, freqüentemente, aparecem, no Serviço. Quando 

tal postura não é levada em consideração, corre-se o risco de se interpretar, 

equivocadamente, a ordem social vigente, em uma determinada instituição. 
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Compreender os processos de negociação das regras institucionais significa ter 

em mãos um valioso instrumento, para se gerenciar qualquer serviço prestado. 

Assim sendo, faz-se necessário que as negociações formais, informais, 

pessoais e particularizadas, que fazem parte do cotidiano do Serviço, sejam 

submetidas a um processo de reflexão sem que, no entanto, resultem na 

formação de condutas padronizadas. Tais reflexões devem responder, sempre 

e constantemente, às necessidades do trabalho a ser desenvolvido, com vistas 

a um melhor atendimento das crianças hospitalizadas e dos acompanhantes, 

bem como ao exercício de um trabalho menos estressante, também para os 

profissionais de saúde. 

Se os processos de negociação não forem contemplados, nas 

pesquisas, corre-se o risco de não se obter uma compreensão do contexto 

estudado. Se não se compreende o contexto, não é possível planejar as 

atividades e rediscutir novas formas de relacionamento entre equipes de saúde 

e acompanhantes, com vistas à melhoria da qualidade da atenção. Por outro 

lado, estudos que investiguem os processos de negociação da ordem 

institucional, em instituições públicas de saúde, e outras, podem ser de grande 

relevância para o planejamento de políticas públicas de saúde, nos níveis micro 

e macro estrutural. 

No que se refere às representações acerca da permanência do 

acompanhante, junto às crianças hospitalizadas, devo ressaltar que tanto os 

acompanhantes quanto os profissionais de saúde partilham entendimentos e 

visões comuns e visões e entendimentos particulares, ambivalentes e, às 
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vezes, contraditórios, sendo todos inspirados no princípio de cuidar e proteger 

a criança. 

Quanto às representações dos profissionais de saúde a propósito da 

presença dos acompanhantes, no Serviço de Pediatria, observei, neste estudo, 

que todos os profissionais entrevistados defendem a presença do 

acompanhante, entendendo-a como fator que contribui para uma recuperação 

mais rápida da criança enferma e para que ela atravesse esse momento com 

maior segurança, uma vez que reduz, significativamente, a hostilidade do 

ambiente hospitalar.  

Entretanto, paradoxalmente, na prática, alguns profissionais 

demonstraram o quanto essa presença pode ser incômoda e refletir, 

negativamente, no desenvolvimento do seu trabalho. Por outro lado, a defesa 

que alguns profissionais fizeram da importância da presença dos 

acompanhantes esteve, diretamente, relacionada à ajuda que estes ofereciam 

ao pessoal de enfermagem, suprindo, assim, a falta de pessoal, raramente 

encontrado em número suficiente para dar conta das demandas do serviço. 

Quanto aos acompanhantes, sua presença, no Serviço de Pediatria, foi 

percebida como algo absolutamente natural, à medida que, declaradamente, a 

incorporaram como um elemento constitutivo da assistência médica prestada à 

criança hospitalizada. Os acompanhantes indicaram não conceber, sob 

nenhuma hipótese, a possibilidade de uma criança ser hospitalizada, sem a 

presença dos pais ou de algum responsável. Essa foi a diferença mais 

significativa, relacionada à visão da presença dos acompanhantes: o ponto de 
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vista dos próprios acompanhantes e o ponto de vista dos profissionais de 

saúde. Por parte dos desses últimos, quando entrevistados, não verifiquei uma 

representação cuja qualidade incorporasse os acompanhantes como parte 

integrante e constitutiva do trabalho médico-assistencial desenvolvido, no 

Serviço. Esse fato poderia estar relacionado à redução do poder dos 

profissionais, na condução das atividades inerentes à sua qualificação. De 

certa forma, os acompanhantes estariam colocando esse poder em cheque, ao 

mesmo tempo em que se impuseram, como parte do tratamento. Sua presença 

tem potencial para um exercício de controle, seja na qualidade do atendimento, 

seja na sua capacidade de negociação das regras. Aqui, devo ressaltar que 

apenas uma acompanhante fez referência ao ECA. Entretanto, os outros 

entrevistados, embora não tenham utilizado, explicitamente, a expressão 

‘direito’, deixaram, implicitamente, claro que sua presença, ali, se constitui, de 

fato, como um direito. 

Considerar e incluir o conhecimento e a experiência dos 

acompanhantes, nos cuidados relativos à saúde das crianças, caracteriza uma 

mudança cultural relevante, quanto ao novo papel que a família desempenha, 

no processo de recuperação; ou seja, de espectadores passivos passaram a 

atores ativos, responsáveis, críticos e colaboradores. 

A investigação sobre a prática de cuidados com a saúde das crianças 

pode trazer elementos significativos, que permitam a elaboração de um 

processo de avaliação da assistência prestada, constituindo, assim, um 

instrumento relevante para a introdução de melhorias na qualidade da atenção, 
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direcionadas à satisfação dos usuários, bem como à dos profissionais que 

prestam o serviço. 

Com esta tese, espero oferecer uma contribuição para a reflexão acerca 

dos processos de negociação estabelecidos entre os profissionais de saúde e o 

conjunto dos usuários dos serviços de saúde. Ao lado disso, propiciar uma 

atualização da representação que profissionais de saúde e acompanhantes 

têm, a propósito da presença do acompanhante de crianças hospitalizadas no 

serviço público de saúde.  

A dinâmica inter-relacional entre profissionais de saúde e 

acompanhantes sofre constantes alterações. Assim, faz-se imprescindível a 

freqüente realização de investigações que possam atualizar as demandas dos 

usuários, bem como as condições de trabalho dos profissionais de saúde e de 

acomodação dos acompanhantes.  

Nesse sentido, como derivação do estudo cuja apresentação ora 

concluo, deixo registrados, como sugestão, alguns temas a serem 

investigados. 

1. O processo de negociação que se estabelece, entre os 

profissionais de saúde e os acompanhantes de crianças com 

doenças terminais, guarda uma especificidade que merece ser 

investigada de forma mais particularizada; e  
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2. O processo de comunicação entre profissionais de saúde e os 

acompanhantes de crianças hospitalizadas, nos serviços de saúde 

da rede pública. 
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ANEXO I 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA - HMSA 
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ANEXO II 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 
 

“Acompanhando crianças internadas no hospital público: um estudo das representaç
práticas dos profissionais de saúde e dos acompanhantes” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HMSA 
 

Prezado  Profissional   

Este documento lhe dará informações e pedirá o seu consentimento para participar de uma pes

está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação do Instituto Fernandes Figueira – 

aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos, constituído pelo Centro de Estudos d

Municipal Souza Aguiar. 

O estudo pretende  investigar as representações e práticas de cuidado dos profissionais de saú

acompanhantes de crianças internadas, particularmente relativas a presença do acompanhante na instituição

A pesquisa será conduzida através de observação participante e entrevistas semi-estrutur

profissionais de saúde e acompanhantes de crianças hospitalizadas. A observação participante será cumpr

período não inferior a quatro meses, quando a pesquisadora observará o cotidiano profissional e dos acom

do Serviço de Pediatria do HMSA. As entrevistas serão realizadas após o livre consentimento dos profissio

acompanhantes.  

Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da pesquisa

recusar a participar ou interromper a sua participação nela a qualquer momento, sem que isto lhe trag

prejuízo.  

Será garantido o sigilo que assegure a sua privacidade quanto aos dados confidenciais env

pesquisa, cujos resultados serão apresentado em conjunto, não sendo possível identificar os indivíduos

participaram. As pessoas, por acaso, referidas durante a entrevista também terão suas identidades mantidas

As entrevistas serão gravadas, com a autorização prévia dos profissionais de saúde e dos acomp

estudadas, e posteriormente, será realizada a transcrição das mesmas. As observações serão registradas em

campo. Os dados coletados na pesquisa servirão para a elaboração da tese de doutorado, bem como para a

de artigos técnico-científicos e de trabalhos a serem apresentados em reuniões científicas com vistas a divu

resultados. Servirão para fornecer informações aos profissionais de saúde e aos acompanhantes qu

colaborar para a melhoria da qualidade do atendimento prestado pelo serviço. 

Eu ________________________________________________________________      abaixo

concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li e entendi todas as informações re

este estudo e que todas as minhas perguntas foram adequadamente respondidas pela equipe da pesquisa. 

 

______________________________________________ 

assinatura 

 

______________________________________________ 

Angela Maria Hygino Rangel 
Coordenador da Pesquisa / tel: 25130597 e 99728593 

 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Estudos do HMSA – tel: 31112766 ou 31112697 
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ANEXO III 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Acompanhando crianças internadas no hospital público: um estudo das representaç

práticas dos profissionais de saúde e dos acompanhantes” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PARA ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HM
 

Prezado Acompanhante:   

Este documento lhe dará informações e pedirá o seu consentimento para participar de uma pes

está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação do Instituto Fernandes Figueira – 

aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos, constituído pelo Centro de Estudos d

Municipal Souza Aguiar. 

O estudo pretende  investigar as representações e práticas de cuidado dos profissionais de saú

acompanhantes de crianças internadas, particularmente relativas a presença do acompanhante na instituição

A pesquisa será conduzida através de observação participante e entrevistas semi-estrutur

profissionais de saúde e acompanhantes de crianças hospitalizadas. A observação participante será cumpr

período não inferior a quatro meses, quando a pesquisadora observará o cotidiano profissional e dos acom

do Serviço de Pediatria do HMSA. As entrevistas serão realizadas após o livre consentimento dos profissio

acompanhantes.  

Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos antes e durante o desenvolvimento da pesquisa

recusar a participar ou interromper a sua participação nela a qualquer momento, sem que isto lhe trag

prejuízo.  

Será garantido o sigilo que assegure a sua privacidade quanto aos dados confidenciais env

pesquisa, cujos resultados serão apresentado em conjunto, não sendo possível identificar os indivíduos

participaram. As pessoas, por acaso, referidas durante a entrevista também terão suas identidades mantidas

As entrevistas serão gravadas, com a autorização prévia dos profissionais de saúde e dos acomp

estudadas, e posteriormente, será realizada a transcrição das mesmas. As observações serão registradas em

campo. Os dados coletados na pesquisa servirão para a elaboração da tese de doutorado, bem como para a

de artigos técnico-científicos e de trabalhos a serem apresentados em reuniões científicas com vistas a divu

resultados. Servirão para fornecer informações aos profissionais de saúde e aos acompanhantes qu

colaborar para a melhoria da qualidade do atendimento prestado pelo serviço. 

Eu ________________________________________________________________      abaixo

concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li e entendi todas as informações re

este estudo e que todas as minhas perguntas foram adequadamente respondidas pela equipe da pesquisa. 

 

______________________________________________ 

assinatura 

 

______________________________________________ 

Angela Maria Hygino Rangel 
Coordenador da Pesquisa / tel: 25130597 e 99728593 

 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Estudos do HMSA – tel: 31112766 ou 31112697 
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ANEXO IV 

PARECER DA CHEFIA DO SERVIÇO SOCIAL 
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ANEXO V 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

1. Como você percebe a presença do acompanhante, aqui no Serviço de 

Pediatria? O que significa, para este setor, a presença de acompanhantes 

aqui no Serviço de Pediatria?  

2. A presença do acompanhante influi, no desenvolvimento do trabalho dos 

profissionais? (se influencia) De que maneira?  

3. Existem normas/regras que regulamentam a presença do acompanhante? 

Quais? Os acompanhantes cumprem essas regras? Se não cumprirem, o 

que acontece? 

4. Os acompanhantes recebem orientações? Quais? De quem? 

5. De modo geral, como se relacionam os profissionais e os acompanhantes? 

(explorar: acompanhante & médicos & enfermeiras & auxiliares de 

enfermagem & serviços social etc) 

6. Os acompanhantes de crianças que têm uma permanência hospitalar 

prolongada apresentam características diferentes dos daquelas que 

permanecem por um período mais curto? Como se comportam, segundo 

seu ponto de vista?  

7. Os acompanhantes recebem informações relativas aos cuidados com as 

crianças? Quais, por exemplo?  

8. Quando o acompanhante é bem vindo? Quando ele atrapalha? 
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ANEXO VI 

ROTEIRO PARA OS ACOMPANHANTES 
 

1. Há quanto tempo você está acompanhando seu (sua) filho(a), no hospital? 

2. Você recebeu alguma orientação, quando chegou aqui? Qual (quais)? De 

quem? 

3. O que você pensa a respeito das orientações recebidas? Por que? (das 

orientações que você recebeu, com o que você não concordou – achou 

difícil de entender – achou difícil de cumprir?) 

4. Como é, para você, ficar aqui, no hospital?  

5. Como foi, no início da internação, seu relacionamento com os profissionais 

da equipe? (explorar: acompanhante & médicos & enfermeiras & auxiliares 

de enfermagem & serviços social etc.) 

6. Como é viver o dia-a-dia, aqui, no Serviço?  

7. O que você acha da presença do acompanhante, na enfermaria? Por que?  

8. De modo geral, como é seu relacionamento com os profissionais do 

Serviço? E com os outros acompanhantes? 

9. Na sua opinião, quais são os direitos do acompanhante? E o que você 

pensa que sejam seus deveres? 

10. Você acha que aprendeu alguma coisa, aqui, em relação aos cuidados com 

seu (sua) filho(a)? (se aprendeu) O que você aprendeu? O que você pensa 

a respeito disso?  

11.  O que você acha mais importante, no relacionamento entre o profissional e 

os familiares que acompanham suas crianças internadas?) 

12.Como você foi recebida aqui, no Serviço?   


