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RESUMO 
 

Objetivou-se analisar o cotidiano de crianças e adolescentes com 
mielomeningocele e de seu cuidador principal no domicílio na produção do 
cuidado. Realizou-se um estudo descritivo-exploratório, com metodologia 
qualitativa e referencial teórico-metodológico da dialética. O cenário do estudo foi 
o domicílio de crianças e de adolescentes, localizado em Belo Horizonte/Minas 
Gerais e região metropolitana. Os participantes foram 16 mães e 16 crianças e 
adolescentes com milomeningocele (MMC) que realizaram o programa de 
reabilitação na Rede Sarah, unidade Belo Horizonte, setor ambulatorial, nos 
últimos cinco anos; com cinco a 18 anos; e residentes em Belo Horizonte ou a 60 
km de distância. Os dados foram coletados por meio de entrevista com roteiro 
semiestruturado e observação guiada por roteiro. Foram realizadas três visitas 
domiciliares, sendo a entrevista realizada na primeira visita. As transcrições das 
entrevistas e os registros das observações feitos em diário de campo foram 
analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática. Da análise, 
emergiram quatro categorias empíricas: “O cotidiano de cuidado no domicílio: a 
realidade das mães cuidadoras”, “O cotidiano do cuidado no domicílio: a realidade 
de crianças e adolescentes com mielomeningocele”, “O custo do cuidado para a 
família” e “A rede de apoio social”. A primeira categoria evidenciou mudanças no 
cotidiano das mães desde o nascimento da criança, com sentimentos de medo e 
insegurança no cuidado ao filho. A criatividade materna favoreceu adaptações 
para uma nova forma de trabalho e para a realização de cuidados, o que permitiu 
a incorporação e naturalização desses cuidados ao longo dos anos. Na segunda 
categoria, detectou-se que o cotidiano de crianças e adolescentes com MMC é 
marcado por dificuldades e limitações. A escola representou o principal local de 
socialização, ainda assim, caracterizada por relações sociais escassas. Os 
programas das famílias são restritos a idas a médico, igrejas e visitas a familiares. 
O desejo de independência foi mencionado pelas mães e seus filhos, no entanto, 
captou-se contradição entre discurso e prática, uma vez que os participantes 
encontraram dificuldades na construção da independência e autonomia. Na 
terceira categoria, verificou-se que o custo do cuidado no domicílio compromete o 
orçamento familiar e pode prejudicar a realização e a continuidade do cuidado. As 
famílias têm baixa renda e 12 recebem benefício do governo. Os cuidados no 
domicílio exigem a aquisição de materiais, sendo observada dificuldade de 
aquisição pelos serviços públicos de saúde. O apoio social foi trabalhado na 
quarta categoria empírica, evidenciando que a rede de apoio das mães é 
formada, especialmente, por familiares consanguíneos do sexo feminino, sendo o 
suporte financeiro fornecido pontualmente pelos familiares. Concluiu-se que existe 
descontinuidade do cuidado à crianças e adolescentes e suas mães cuidadoras. 
É necessário, portanto, endossar a ampliação de políticas intersetoriais que lhes 
permitam extrapolar os muros dos domicílios, garantindo autonomia e 
possibilidades de participação de acordo com suas potencialidades. 
 
 
Palavras-chave: Meningomielocele; Cuidador principal; Continuidade do cuidado; 
Cotidiano. 

 
 



  

ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze the daily lives of children and adolescents with 
myelomeningocele and his primary caregiver at home to provide care. We 
conducted a descriptive exploratory study with qualitative methodology and 
theoretical framework of dialectics. The setting was the home of children and 
adolescents, located in Belo Horizonte / Minas Gerais and the metropolitan area. 
Participants were 16 mothers and 16 children and adolescents with 
milomeningocele (MMC) that carried out the rehabilitation program at Sarah 
Network, Belo Horizonte unit, outpatient sector in the last five years; with five to 18 
years; and residents in Belo Horizonte or 60 km away. Data were collected 
through interviews with semi-structured and observation. Three home visits were 
carried out, with an interview on the first visit. Transcripts of the interviews and the 
records of the observations made in the field diary were analyzed using thematic 
content analysis technique. From the analysis, four empirical categories: "The care 
routine at home: the reality of caring mothers", "Care everyday at home: the reality 
of children and adolescents with myelomeningocele," "The cost of care for the 
family" and "The social support network." The first category showed changes in 
the daily lives of mothers from the birth of the child with feelings of fear and 
insecurity in the care of child. Maternal creativity favored adaptations to a new way 
of working and the realization of care, which allowed the incorporation and 
naturalization of care over the years. In the second category, it was found that the 
children daily and adolescents with MMC is marked by difficulties and limitations. 
The school was the main place of socialization still characterized by scarce social 
relations. families of programs are restricted to visits to doctor, churches and 
visiting family. The desire for independence was mentioned by the mothers and 
their children, however, caught up contradiction between discourse and practice, 
as participants found it difficult to build independence and autonomy. In the third 
category, it was found that the cost of care at home and the family budget may 
hinder and continuity of care. Families have low income and 12 receive the benefit 
of the government. The home care require the purchase of materials, being 
observed difficulty of acquisition by public health services. Social support has been 
worked in the fourth empirical category, showing that mothers support network is 
formed especially by consanguineous female relatives, with the financial support 
provided by family members promptly. It was concluded that there is discontinuity 
of care to children and adolescents and their caregivers mothers. It is necessary, 
therefore, endorse the expansion of cross-sectoral policies that allow them to 
extrapolate the walls of homes, ensuring autonomy and opportunities to participate 
according to their capabilities. 
 
Keywords: Meningomyelocele; Primary caregiver; Care and daily continuity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa “A continuidade do cuidado de crianças e 

adolescentes com mielomeningocele no domicílio” é parte da construção da 

minha trajetória profissional. Formei-me como enfermeira pelo Departamento de 

Enfermagem da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), em dezembro de 20061.  

Durante a graduação, fui bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET), 

período no qual desenvolvi atividades nos campos do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Como participante do PET, produzi diversos trabalhos que foram 

apresentados em eventos de âmbito local e nacional. Participei da organização de 

cursos de extensão para graduandos e para profissionais da saúde. Tive 

oportunidade de organizar, realizar aulas e palestras para alunos da graduação e 

para a comunidade. Fui monitora em disciplinas obrigatórias do curso de 

graduação. Essas atividades foram fundamentais para a minha aproximação no 

campo da pesquisa e da docência. Reconheço que as experiências vividas no 

PET influenciaram minha decisão de continuar meus estudos, cursando mestrado 

e doutorado. 

 Ao final da graduação, em dezembro de 2006, elaborei a monografia 

“Conhecimento de gestantes sobre aleitamento materno e técnicas adequadas de 

amamentação”. Analisei o conhecimento de gestantes sobre aleitamento materno 

e a influência de palestra educativa em seu conhecimento sobre amamentação. O 

estudo foi realizado no Banco de Leite Humano da Maternidade Escola, vinculada 

à UFC, e foram entrevistadas 31 mães inscritas no programa de amamentação. 

 Em 2007, fui aprovada no Mestrado em Enfermagem da UFC, 

desenvolvendo uma pesquisa que teve foco na promoção da saúde. A 

dissertação “Anticoncepção pela Lactação com Amenorreia (LAM): conhecimento 

e prática de enfermeiros”, teve como objetivo geral analisar o conhecimento e a 

                                                           

1
 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 

Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com a ABNT NBR 

14724 de 17.04.2014. 
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prática de enfermeiros do Programa Saúde da Família de Fortaleza/Ceará sobre a 

LAM. Para tal, foram entrevistados 137 enfermeiros.  

 Enquanto cursava o mestrado, fui aprovada para o cargo de enfermeira da 

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Após a coleta de dados para minha 

dissertação, em setembro de 2008, iniciei meu trabalho na Unidade da Rede 

Sarah na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Conclui o curso em março 

de 2009. 

Atualmente, trabalho no setor de Pediatria da Rede Sarah de Hospitais de 

Reabilitação, no atendimento à crianças com doenças crônicas, destacando-se a 

mielomeningocele (MMC) e a paralisia cerebral (PC), prioridades do setor. A 

finalidade do trabalho é o cuidado à criança e à família, realizado por uma equipe 

multidisciplinar, constituída por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo, fonoaudiólogo, educador físico e pedagogo hospitalar. 

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação é uma instituição de referência 

no cuidado à crianças e adolescentes com MMC e possui profissionais 

capacitados para atender com prioridade e para fornecer orientação da 

continuidade e qualidade do cuidado domiciliar. Minha atuação como enfermeira 

envolve a promoção da qualidade de vida dos usuários e seus familiares, e o 

cuidado de crianças e adolescentes com MMC. O trabalho pauta-se na promoção 

de conhecimento aos cuidadores sobre as condições de saúde da criança e do 

adolescente, suas necessidades e suas demandas. Destaca-se o processo de 

capacitação da família para os cuidados no domicílio, especificamente 

relacionados à bexiga e ao intestino neurogênico, aos cuidados com a pele para a 

prevenção de lesões e ao uso adequado das medicações. 

O processo de cuidar, no período de internação, e o preparo para a 

continuidade do cuidado no domicílio sustenta-se no conceito de reabilitação. 

Esse conceito envolve uma série de medidas que objetiva oferecer ou devolver ao 

indivíduo mais capacidade para a sua independência, para a realização de suas 

atividades de vida diária (AVD) e para a participação social e cultural. Segundo 

Greve (2007), reabilitação é o processo que visa, com fundamentos científicos, ao 

desenvolvimento e à recuperação da funcionalidade do indivíduo, tendo como 

meta sua inserção social, sua participação.  

Os autores Cardol, Jong & Ward (2002) trabalham o conceito de autonomia 

e participação no contexto da reabilitação, descrevendo que a autonomia é um 
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pré-requisito fundamental para a participação, sendo esse o principal objetivo da 

reabilitação. A autonomia, complementam os autores, está diretamente 

relacionada a independência e a liberdade de escolha, permitindo que o indivíduo 

tenha a capacidade de gerir/governar a própria vida. A participação pode ser 

demonstrada através de papéis de vida que o indivíduo assume, sendo definida 

como o envolvimento em situações de vida que dizem respeito a sua condição de 

saúde, funções corporais, atividades e fatores contextuais. 

Caseiro, Gonçalves e Malheiro (2013), em estudo que objetivou conhecer a 

opinião de jovens com MMC e seus pais acerca do processo de construção da 

autonomia, destacam a necessidade do processo de reabilitação ir além da busca 

da independência, favorecendo também a autonomia nas AVDs e na participação 

comunitária.  

Os enfermeiros de reabilitação devem estar essencialmente envolvidos no 

processo de promoção gradual da independência e da construção da autonomia 

de crianças e adolescentes com MMC.   

A falta de informações sobre a doença, o despreparo dos profissionais e a 

falha na comunicação e na atenção dos serviços em preparar as famílias para a 

continuidade do cuidado com o filho são uma realidade que torna o cuidado à 

crianças e ao adolescentes com MMC uma prioridade, como mencionado por 

Cipriano e Queiroz (2008).  

Dessa forma, Araújo et al. (2009) desenvolveram um estudo sobre o 

conhecimento da família acerca da condição crônica na infância. Realizado com 

seis cuidadores que acompanhavam crianças internadas em clínica pediátrica do 

hospital universitário da cidade de João Pessoa, Paraíba, no estudo os autores 

ressaltaram o desconhecimento da mãe sobre a doença do filho, dificultando a 

aquisição de habilidades, competência da cuidadora e a construção da autonomia 

nos cuidados domiciliares, indicando a necessidade de melhorar a comunicação 

entre equipe profissional e família. 

Para Christian (2010), os pais de crianças com doenças crônicas e 

deficiências físicas estão em pior saúde física e emocional do que os pais de 

crianças saudáveis, devido às exigências de prestação de cuidado.  

Em minha atuação como enfermeira de reabilitação da Rede Sarah, 

reconheço a importância do cuidado à crianças e aos adolescentes com MMC, 

pela complexidade de suas sequelas e a necessidade de continuidade de 
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cuidados no domicílio, sendo esse o motivo de optar pela realização do estudo 

com esse público. Observo, no entanto, a existênia de famílias que apresentam 

dificuldade para garantir a continuidade do cuidado no domicílio, mesmo quando 

participam da capacitação no hospital. Essa percepção pode ser confirmada pelo 

retorno de crianças e de adolescentes com demandas abordadas durante a 

hospitalização e a capacitação da mãe cuidadora.  

Compreendendo a problemática apresentada quanto à dificuldade de 

continuidade do cuidado no domicílio, emergiram algumas indagações: quais os 

aspectos do cotidiano que influenciam na continuidade dos cuidados à crianças e 

aos adolescentes com mielomeningocele no domicílio? Como as orientações e os 

cuidados oferecidos em ambiente hospitalar são incorporados pelo cuidador no 

domicílio? Que mudanças o cuidador principal relata que ocorreram em seu 

cotidiano em função do cuidado à crianças e aos adolescentes com MMC no 

domicílio? A partir desses questionamentos, foi formulada a seguinte questão 

norteadora: quais os aspectos que interferem na continuidade dos cuidados de 

crianças e dos adolescentes com mielomeningocele no domicílio?  

O problema de pesquisa foi formulado considerando que, mesmo com as 

estratégias de capacitação no ambulatório e na internação, existe dificuldade para 

a continuidade, no domicílio, na execução do plano terapêutico proposto pela 

equipe de enfermagem no hospital. 

Neste estudo, parte-se do pressuposto de que a continuidade do cuidado 

no domicílio à crianças e aos adolescentes com mielomeningocele não depende 

somente da disponibilidade da equipe na capacitação das cuidadoras, existindo 

os fatores do cotidiano, da realidade socioeconômica e cultural da família e do 

entorno, que afetam o processo de cuidar no domicílio. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 Considerando-se a cronicidade inerente à doença e a necessidade de 

adaptações no cotidiano para a continuidade do cuidado à crianças e aos 

adolescentes com MMC, o referencial teórico está organizado considerando três 

categorias que serão analisadoras do arcabouço teórico e analítico: a cronicidade, 

a continuidade do cuidado e o cotidiano. 

 A cronicidade foi incluída como uma das categorias analíticas pela 

importância da temática da condição crônica e sua relação com a MMC. O 

cotidiano será abordado no referencial de Agnes Heller (1997), como um suporte 

para a compreensão da dinâmica de vida de crianças e de adolescentes com 

MMC, de sua família e daqueles que se articulam para seu cuidado. A 

continuidade do cuidado no domicílio será abordada sob a ótica de Starfield 

(2002) para garantir a integralidade do cuidado e a qualidade de vida da criança, 

do adolescente e de sua família. 

 

1.1 Cronicidade 

  

A elevação da taxa de sobrevivência frente à prematuridade, às 

malformações congênitas, às doenças crônicas e aos traumas têm como 

consequência o aumento do número de indivíduos com sequelas, existindo um 

conjunto de crianças que demandam cuidados contínuos de natureza complexa e 

intensa, não só no ambiente hospitalar, mas também no domicílio (NEVES et al., 

2015). 

Requeijo (2009) descreve que o avanço científico e tecnológico 

proporcionaram o aumento da sobrevida e melhores condições de vida às 

crianças com MMC. Na década de 1960, estimava-se que um em cada sete 

nascidos com MMC teria chance de frequentar a escola e apenas um em 70 

conseguiria apresentar desempenho escolar normal. O autor afirma ainda que, na 

década de 1960, a taxa de óbitos entre crianças com MMC, de seis a doze anos, 

era de 90%, e a taxa de sobrevida, nos primeiros sete anos, não ultrapassava 

28%. Os autores Antolovich e Wray (2008) afirmam que a proporção de crianças 

com MMC que atingem a fase adulta aumentou de 10% nos anos 1950 para 90% 
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nos anos 1980, devido aos avanços tecnológicos na área da saúde e a melhora 

das condições globais de vida. 

O aumento da taxa de sobrevida de crianças com MMC, decorre de 

inovações no tratamento, como a cirurgia de fechamento da lesão, a válvula de 

derivação para tratamento da hidrocefalia e a introdução do cateterismo vesical 

intermitente limpo (CIL) para prevenção da deterioração do trato renal. Apesar 

dos avanços no tratamento e na gestão das complicações associadas, a 

deterioração renal está entre as principais causas de morte e morbidade dos 

jovens com MMC (HUNT; OAKESHOTT, 2003; FIEGGEN et al., 2014). 

Para melhor detalhamento do acometimento da MMC, pode-se descrevê-la 

como uma malformação congênita ocasionada pelo defeito de fechamento do 

tubo neural (DFTN) embrionário, processo que ocorre nas quatro primeiras 

semanas da formação do embrião. Caracteriza-se por uma protrusão cística de 

tecido nervoso exposto, em que a medula espinhal é deslocada, dorsalmente, em 

função da falta de estruturas de apoio posteriores e representa 75% das 

malformações do tubo neural, acometendo comumente o segmento lombossacral 

(GAIVA; NEVES; SIQUEIRA, 2009). A apresentação do nível motor e sensitivo na 

criança acometida varia com a localização - torácica, lombar ou sacral - e a 

gravidade da lesão espinhal (FARIA et al., 2013).  

Desordens multifatoriais estão relacionadas à ocorrência do DFTN e, 

consequentemente, da MMC. A carência de ácido fólico é identificada como o 

fator principal responsável pela ocorrência da doença, destacando-se também o 

diabetes materno, a deficiência de zinco, a ingestão de álcool, de 

anticonvulsivantes e de anestésicos (CIPRIANO; QUEIROZ, 2008; JIMÉNEZ-

LEÓN; BETANCOURT-FURSOW; JIMÉNEZ-BETANCOURT, 2013). A incidência 

de casos no Brasil é estimada em 0,83/1.000 a 1,87/1.000 nascidos vivos (GAÍVA; 

CORRÊA; ESPÍRITO SANTO, 2011). Nos Estados Unidos, tem-se 0,34/1.000 

nascidos vivos (ADZICK et al., 2011).  

O tratamento para a doença consiste, inicialmente, em cirurgia de correção 

da lesão, realizada, rotineiramente, em até 24 ou no máximo 72 horas de vida, e 

nos cuidados específicos direcionados para as suas principais complicações 

(FIEGGEN et al., 2014). Faria et al. (2013), em hospital localizado no município de 

São Paulo, Brasil, realizaram cirurgia intrauterina de correção da MMC em seis 

pacientes com idade gestacional inferior a 27 semanas e detectaram melhor 
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desenvolvimento motor e menos necessidade de derivação nesses pacientes, 

quando comparados aos que realizaram cirurgia após o nascimento. 

As sequelas e as complicações decorrentes da MMC impõem a 

necessidade de seguimento de um plano terapêutico direcionado para os 

diferentes sistemas corporais acometidos pela malformação, conferindo um 

caráter de cronicidade à crianças e aos adolescentes que possuem essa 

malformação. A cronicidade na infância exige a continuidade do cuidado, 

majoritariamente, prestado por pais, familiares ou cuidadores, haja vista a 

incapacidade de a criança cuidar-se de forma independente. Esse fato impõe a 

necessidade de adaptações na vida diária para o cuidado que gera forte impacto 

nas atividades cotidianas da família (GAÍVA; NEVES; SIQUEIRA, 2009).  

A doença crônica, definida por Barros et al. (2006), refere-se a afecções de 

saúde que acompanham o indivíduo por longo período de tempo e podem 

apresentar momentos de piora e melhora sensível. Lira, Nations e Catrib (2004) 

definem a doença crônica como um evento de período de tempo limitado que 

promove a ruptura do fluxo cotidiano, mas permite que o indivíduo retorne ao 

curso natural após seu restabelecimento. 

Revisão de literatura acerca das definições sobre condição crônica de 

saúde na infância revela que existem diferentes conceitos e não há consenso 

entre suas definições. A revisão sinaliza a ocorrência de, pelo menos, três 

conceitos nos estudos avaliados, a saber: doença crônica, condição crônica de 

saúde e crianças com necessidades especiais de saúde. A doença crônica é 

entendida como uma condição física não fatal, de duração maior que três meses 

e que requer hospitalização, rompendo, temporariamente, com as atividades 

cotidianas do indivíduo acometido. As condições crônicas de saúde têm uma base 

biológica, psicológica ou cognitiva e produzem limitações de função, atividade ou 

papel social, causando dependência de medicametos, dieta especial, tecnologia 

médica e apoio de assistência social, exigindo cuidados de saúde ou de serviços 

relacionados de forma contínua. Crianças com necessidades especias de saúde 

representam crianças que têm um maior risco de apresentar uma condição 

crônica física, comportamental ou emocional e necessitam de cuidados médicos e 

de serviços relacionados, além do que é exigido para crianças em geral (VAN 

DER LEE et al., 2007). 
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Nos Estados Unidos, Children with Special Health Care Needs (CSHCN) 

representa um conjunto de crianças que necessitam de cuidados especiais de 

saúde, de forma temporária ou permanente, com diferentes diagnósticos e que 

dependem de forma contínua dos serviços e de profissionais da saúde. O termo 

abrange também crianças com características biológicas ou ambientais, que 

apresentam risco de desenvolver condições crônicas de ordem física, 

comportamental, emocional ou relacionada ao desenvolvimento, por exemplo, de 

crianças com baixo peso ao nascer, deficiências metabólicas, anomalias 

cromossômicas, que vivem em situações de extrema pobreza, ausência de 

suporte social ou negligenciadas (DENBOBA et al., 2006; MCPHERSON, 1998). 

No Brasil, Neves e Cabral (2009) basearam-se nesse conceito e 

denominaram de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES). 

As autoras destacam como agravantes a vulnerabilidade social e a insuficiência 

de políticas públicas voltadas para esse grupo populacional. Para Silveira e Neves 

(2012), a vulnerabilidade social das CRIANES relaciona-se às dificuldades de 

inclusão social, a fragilidade clínica, ao convívio social restrito, a dificuldade de 

acesso aos serviçoes pela desarticulação do sistema e ao cuidado familiar 

solitário. 

A demanda de cuidados complexos contínuos pelas CRIANES exige 

internações prolongadas e frequentes reinternações, aumentando a complexidade 

diagnóstica e sua fragilidade clínica, exigindo o preparo de cuidadores familiares 

(NEVES; CABRAL, 2008).    

A revisão integrativa realizada por Rehm (2013), salienta que crianças com 

condições crônicas complexas requerem cuidados diários, normalmente usam 

tecnologia específica e são de alto risco para complicações. O termo complexo, 

no estudo, indica a necessidade de cuidado contínuo e a presença de cuidadores. 

O autor destaca que essas crianças apresentam limitações funcionais, requerem 

dispendioso cuidado em saúde e exibem altas taxas de mortalidade. 

Em revisão bibliográfica sobre condições crônicas com crianças e 

adolescentes, Moreira, Gomes e Sá (2014) consideram que o indivíduo requer 

atendimento especial, com foco na reabilitação, colocando-o em posição de 

dependência de supervisão, observação ou cuidado. Enfatizam, ainda, a 

necessidade de tratamentos a partir de suas necessidades e demandas, em 
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virtude da condição de saúde que as marca, e de serem sujeitos em 

desenvolvimento. 

As crianças e os adolescentes com condição crônica têm complicações 

que afetam sua saúde e exigem cuidados que extrapolam o ambiente hospitalar e 

devem ter continuidade no domicílio (REHM, 2013).   

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), condições crônicas 

englobam problemas de saúde, de natureza diversa, que persistem com o tempo, 

requerem certos cuidados profissionais permanentes e apresentam alta demanda 

aos pacientes, às famílias e ao sistema de saúde (OMS, 2003). 

Moreira, Gomes e Sá (2014) sugerem características que possam 

contribuir para a definição sobre condição crônica em crianças e adolescentes. 

Destacam-se: o comprometimento das dimensões de sociabilidade da infância, 

definidas por dias de ausência na escola; limitações de atividades cotidianas e de 

vida diária para a criança e a falta de apoio para as funções humanas de 

interação; comunicação, expressão e necessidade de suporte tecnológico à vida. 

A condição crônica na infância interfere no funcionamento do corpo e no 

processo de crescimento e desenvolvimento da criança, comprometendo sua 

socialização; requer assistência multiprofissional e limita suas atividades de vida 

diária, afetando o cotidiano de todos os integrantes da família (SILVA et al., 2010).  

Adzick et al. (2011), Gaíva, Corrêa e Espírito Santo (2011) e Gaíva, Neves 

e Siqueira (2009) afirmam que as complicações da MMC comprometem diferentes 

sistemas, podendo os indivíduos apresentar distúrbios neurológicos, ortopédicos 

e renais, o que lhes confere caráter de cronicidade. Esses autores destacam 

como distúrbios neurológicos o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a 

hidrocefalia, a malformação de Arnold Chiari, a bexiga e o intestino neurogênicos. 

Afirmam, ainda, que as manifestações ortopédicas ocorrem sob a forma de 

paralisia de membros inferiores, pé torto congênito, luxação congênita de quadril, 

escoliose, deficiência motora e contraturas musculares generalizadas. O 

acometimento renal é caracterizado por incontinência urinária, alterações na 

sexualidade, refluxo vesicoureteral e hidronefrose. 

A condição crônica na infância exige uma reorganização do cotidiano 

familiar que influencia as relações internas e sociais desse sistema e requer 

adaptação à nova realidade (BARBOSA et al., 2011). O nascimento de uma 

criança com condição crônica em uma família faz surgir um cuidador principal, 
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tendo-se em vista a incapacidade natural de um recém-nascido cuidar-se de 

forma independente. Silveira, Neves e Paula (2013) afirmam também que o 

cuidador familiar convive e possui laços com a criança, bem como realiza os 

principais cuidados. 

Os pais de crianças com condições crônicas de saúde que necessitam 

implementar cuidados complexos no próprio domicílio podem apresentar 

vulnerabilidade social com limitações financeiras e empregatícias, como destaca 

Rehm (2013). 

As sequelas da MMC impõem a necessidade da continuidade do cuidado 

no domicílio, conferindo-lhe um caráter de cronicidade, uma vez que são cuidados 

permanentes. Ademais, as famílias enfrentam desafios de ordem econômica, 

social e emocional que implicam alterações em seu funcionamento. Por essas 

razões, adotou-se no presente estudo o conceito de condição crônica de saúde, 

reconhecendo-se que essa terminologia compreende os aspectos inerentes às 

sequelas, aos cuidados e aos desafios enfrentados por familiares, crianças e 

adolescentes com MMC. 

A ação de cuidar é um fenômeno existencial básico que significa desvelo, 

solicitude, zelo e atenção e implica colocar-se no lugar no outro. Perpassa a 

questão da humanização e possibilita uma relação de reciprocidade entre os 

sujeitos, permitindo que um veja o outro como pessoa (CORBANI; BRÊTAS; 

MATHEUS, 2009). Nesse sentido, as autoras destacam o papel da Enfermagem, 

reconhecendo que o cuidar vai além de uma técnica ou procedimento. 

Considerando-se a complexidade e as repercussões do nascimento de uma 

criança com MMC, é necessário utilizar os valores da humanização, da 

integralidade e da continuidade do cuidado para precaver, refletir, tratar, 

considerar e atender o outro em todos os aspectos, garantindo a qualidade de 

vida de crianças e adolescentes com MMC e de suas famílias. 
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1.2 Continuidade do cuidado no domicílio 

        

O cuidar de uma criança com MMC exige a implementação de cuidados no 

domicílio e, na maioria das vezes, as famílias não dominam os saberes e as 

práticas relacionados a esses cuidados. A preservação da vida dessas crianças 

depende do reconhecimento da necessidade de o cuidador adquirir um 

conhecimento que vai além do básico e natural (NEVES; CABRAL, 2009a). 

Entre os cuidados essenciais e contínuos à crianças e aos adolescentes 

com MMC estão o esvaziamento da bexiga, as medidas para a reeducação 

intestinal e os cuidados direcionados para as alterações da sensibilidade 

periférica (FIEGGEN et al., 2014). 

A dificuldade de esvaziamento da bexiga resulta em incontinência e 

infecções urinárias recorrentes. A disfunção intestinal, também presente na 

criança com MMC, pode gerar incontinência ou perdas fecais, levando à 

necessidade de seguimento de programas de controle vesicointestinal 

(STEPANSKY et al., 2010).   

O cuidado com a pele deve ser implementado devido à perda total ou 

parcial da sensibilidade e a incapacidade de perceber dor, temperatura e pressão, 

o que aumenta o risco de traumatismo dos tecidos moles (BRANDÃO; 

FUJISAWA; CARDOSO, 2009).   

Salienta-se que o processo de cuidar no domicílio é permeado pelas 

características da doença, em especial as dificuldades cognitivas, decorrentes da 

malformação de Arnold Chiari tipo II e da hidrocefalia, como, por exemplo, o 

déficit de atenção e memória e os déficits visuoconstrutivos (RAMSUNDHAR; 

DONALD, 2014). Esses autores revelam que o comprometimento cognitivo pode 

dificultar a capacidade das crianças e dos adolescentes para dar continuidade ao 

plano terapêutico. Enfatiza-se, portanto, a importância de uma equipe preparada 

para a capacitação dos familiares e cuidadores para a garantia da continuidade 

dos cuidados no domicílio. 

Com o nascimento de uma criança em situação de cronicidade, a família 

precisa apropriar-se de novos hábitos e manipular novos objetos para usá-los em 

seu ambiente (REHM, 2013). Enfrentar essa nova realidade de cuidar de uma 

criança com MMC exige o fortalecimento dos laços familiares, quase sempre 
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fragilizados, sendo fundamental que a família se sinta em condições de lidar com 

a situação, como indicado por Silva et al.(2010). 

Neste estudo, o conceito de cuidador é entendido como a pessoa que tem 

a função de cuidar de alguém com determinado tipo de dependência, física ou 

mental e necessita de auxílio para o desempenho de suas atividades de vida 

diária, como sugerido por Brondani et al. (2010). 

Lacerda (2010) define cuidador como a pessoa que, diretamente, presta 

cuidados, de maneira contínua e regular, podendo ou não ser alguém da família. 

As atribuições do cuidador devem ser acordadas entre indivíduo, família e equipe 

profissional de saúde e de outros setores, democratizando saberes, poderes e 

responsabilidades de todos os envolvidos. O modo de atuação do cuidador é 

determinante para que a autonomia de crianças e de adolescentes se concretize. 

A alta demanda de cuidados no domicílio constitui um desafio para o 

cuidador familiar de crianças e de adolescentes com MMC, representado, na 

grande maioria das vezes, pela mulher/mãe (WALSH et al., 2011). 

 A discussão acerca do tema adesão/não adesão ao cuidado de indivíduos 

com doenças crônicas vem sendo realizada de forma incipiente na América 

Latina, como realça revisão bibliográfica realizada em 2008 (REINERS et al., 

2008). Os textos analisados na revisão afirmam que a adesão relaciona-se à 

capacidade do usuário para cumprir, seguir e obedecer às recomendações dos 

profissionais da saúde. Os estudos revelam que o usuário é, ao mesmo tempo, 

um ser submisso e autônomo, uma vez que deve seguir as orientações 

profissionais ou assumir suas decisões e comportamentos, eximindo o 

profissional de qualquer responsabilidade referente à conduta tomada. O estudo 

sinaliza que, sob essa ótica, há uma submissão do usuário ao profissional, 

reduzindo sua capacidade de decisão pelo próprio tratamento, comprometendo as 

chances de adesão. 

 O objetivo do cuidado de indivíduos com doenças crônicas perpassa a 

redução de morbimortalidade e manutenção ou aumento da qualidade de vida. No 

entanto, o não seguimento do cuidado de uma forma regular e sistemática é uma 

realidade nos achados de Reiners et al., (2008).   

Os estudos de Carvalho, Feuerwerker e Merhy (2007) consideram que o 

conflito entre as recomendações dos profissionais e os hábitos e comportamentos 

dos usuários é uma possível causa para o fracasso no seguimento do plano 
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terapêutico dos profissionais. Eles têm observado as questões da continuidade 

apenas sob suas perspectivas, não levando em consideração as razões e a 

subjetividade do indivíduo, dificultando ainda mais uma resposta positiva frente à 

continuidade do cuidado. 

No contexto de crianças e adolescentes com MMC, a questão da 

continuidade é constante, tendo em vista que a necessidade do cuidado no 

domicílio provoca inúmeras alterações na dinâmica da família e exige o 

estabelecimento de um plano terapêutico que deve ser compartilhado entre 

profissionais e familiares. No entanto, a forma vertical com que se trabalha a 

continuidade, responsabilizando-se apenas o sujeito e não levando em conta suas 

percepções, sentimentos e subjetividade, dificulta o seguimento do plano proposto 

(CARVALHO, 2009). 

O cuidado de crianças e adolescentes com MMC possibilita o 

deslocamento do locus do cuidado, do hospital para o espaço de vida cotidiana 

das pessoas, o domicílio, como demonstrado por Carvalho (2009). Para o autor, 

esse deslocamento permite a interação do cuidador com uma rede-suporte, 

representada pelos demais membros da família e amigos, o que pode permitir 

novas significações para os envolvidos. 

A carga emocional gerada pela chegada de uma criança com condição 

crônica na família acarreta o aumento da carga de trabalho, o aumento dos 

gastos e a mudança na dinâmica da família, aspectos que devem ser 

considerados no momento da construção do plano terapêutico. Sugerir mudanças 

de comportamento e adoção de cuidados, construindo a continuidade somente 

sob uma ótica verticalizada e que não leva em conta as peculiaridades individuais 

e da família pode comprometer a continuidade do cuidado no domicílio 

(CARVALHO; FEUERWERKER; MERHY, 2007).  

Reconhecer a subjetividade individual e os aspectos característicos das 

mudanças ocasionadas pelo nascimento de uma criança com MMC implica 

enxergar o indivíduo e a família como uma unidade que precisa não apenas 

seguir condutas, mas necessita ser entendida, orientada e acompanhada de 

forma contínua (CORBANI; BRÊTAS; MATHEUS, 2009).  

Destaca-se, nesse contexto, o importante papel do enfermeiro, profissional 

responsável pelo gerenciamento do cuidado e das orientações e, portanto, 

facilitador no processo de construção da autonomia da família (BRAGA; SENA, 



 28 

2011). O atendimento integral à crianças e aos adolescentes com MMC, a 

orientação da família quanto aos cuidados e a garantia de sua autonomia exigem 

mais que o simples seguimento de condutas, como também exige adequado 

acompanhamento profissional e a construção de vínculo indivíduo/família-

profissional (DUARTE; SENA; XAVIER, 2009). 

O vínculo requer o reconhecimento de um serviço de saúde pelos usuários 

que atenda às suas necessidades de forma satisfatória. Para o estabelecimento 

de vínculo, necessita-se de uma relação interpessoal estreita, mediada por 

escuta, diálogo, respeito e confiança. A construção do vínculo é fundamental para 

manter a adesão, viabilizando a continuidade do cuidado (BARATIERI; MANDÚ; 

MARCON, 2012). 

A continuidade do cuidado, no âmbito da atenção primária à saúde, 

definida por Starfield, Shi e Macinko (2005), relaciona-se ao acompanhamento por 

um médico ou por uma equipe a um usuário com problema de saúde específico, 

bem como de eventos entre as consultas. Os autores consideram que o indivíduo 

deve ser acompanhado em seus múltiplos episódios de doença e cuidados 

preventivos, por meio de relação terapêutica pautada na responsabilidade de 

profissionais, de usuários e na confiança. 

Apesar de o tema continuidade do cuidado ser discutido no cenário da 

atenção básica, entende-se que ele extrapola esse limite, envolvendo múltiplas 

dimensões e uma relação de confiança e de responsabilidade pela prevenção e 

coordenação do cuidado, proporcionando mais satisfação ao usuário (CUNHA; 

GIOVANELLA, 2011).   

Reconhece-se a heterogeneidade em relação à definição do termo 

continuidade. No entanto, existe consonância de que a continuidade do cuidado 

relaciona-se a maior confiança e satisfação do indivíduo, bem como reduz as 

taxas de internação e atendimentos de emergência e aumenta a adesão aos 

cuidados preventivos. No Brasil, o termo longitudinalidade é pouco utilizado e fala-

se em vínculo ou vínculo longitudinal para definir a relação terapêutica 

estabelecida entre pacientes e profissionais da saúde (CUNHA; GIOVANELLA, 

2011; STARFIELD; SHI; MACINKO, 2005). 

Neste estudo, considera-se o postulado de Starfield (2002), que 

compreende a continuidade do cuidado como o acompanhamento de um 

indivíduo com problema de saúde específico por um médico ou equipe. A 
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continuidade do cuidado envolve, ainda, a compreensão das dimensões físicas, 

psicológicas, sociais e econômicas do sujeito/família, aspectos fundamentais para 

a abordagem das crianças e dos adolescentes com MMC.  

Entende-se que, para o adequado estabelecimento de uma relação que 

garanta a continuidade do cuidado, há necessidade de confiança do indivíduo na 

equipe, disponibilidade e lealdade desta, comunicação de qualidade e respeito à 

opinião do usuário, fazendo com que ele compreenda o que lhe é proposto e 

aceite, de forma segura, seguir o que lhe é recomendado (SILVA et al., 2009). 

O plano terapêutico deve ser caracterizado por um conjunto de propostas 

de condutas terapêuticas articuladas entre indivíduo e família, sendo fundamental 

a equipe considerar o contexto socioeconômico da família. O plano terapêutico 

direcionado para crianças e adolescentes com MMC, objetiva favorecer a 

compreensão do tratamento e as implicações para o sujeito e sua família, 

proporcionando uma linha de cuidado integral. Deve-se, por meio do plano, 

estimular a independência e a autonomia do indivíduo, investindo-se no incentivo 

quanto ao autocuidado e a capacitação dos cuidadores (MEDEIROS et al., 2011).  

 A equipe de saúde trabalha com um saber técnico-científico focado na 

enfermidade e o cuidador trabalha com um saber direcionado para a produção de 

vida, gerando, por vezes, uma disputa sobre os planos de cuidado entre os 

cuidadores e a equipe. Torna-se fundamental que os profissionais reconheçam 

como legítima a formulação de um plano de cuidado pelo usuário ou cuidador e 

que as tecnologias que favoreçam a comunicação e a construção de vínculos 

orientem o trabalho em saúde (CARVALHO; FEUERWERKER; MERHY, 2007). 

Os profissionais que atendem famílias de crianças e adolescentes com 

MMC necessitam incorporar uma prática reflexiva, interativa e crítica para garantir 

a continuidade do cuidado no domicílio, de acordo com Schraiber (2011). A autora 

destaca a importância do estabelecimento de uma relação intersubjetiva, na qual 

o profissional atualiza e renova a técnica, revestindo-se de novos julgamentos 

acerca da intervenção, tendo em vista que se modifica como sujeito e modifica 

sua ação pelo que recebe do outro. 

Deve-se considerar ainda que o conhecimento do cuidador influencia, 

diretamente, na sua capacidade de cuidar. A insegurança acerca da real condição 

de saúde da criança inviabiliza a continuidade do cuidado no domicílio, 

prejudicando a construção da integralidade do plano terapêutico. Portanto, é  
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fundamental que os profissionais de saúde forneçam informações claras e 

acessíveis sobre diagnóstico, tratamento e necessidades de cuidados da criança 

(ARAÚJO et al., 2009). 

 

1.3 Cotidiano 

 

Agnes Heller (1977), ao discutir seu conceito de cotidianidade, comenta 

que a vida cotidiana é a reprodução do homem particular e que este forma seu 

mundo pelo contato direto com seu ambiente imediato.  

A vida cotidiana acontece por meio da assimilação de comportamentos e 

manipulação das coisas, segundo Heller (2008). A autora justifica que o homem 

nasce em um mundo já feito, com normas, condutas e comportamentos 

determinados em uma cotidianidade instalada, devendo, portanto, assimilar as 

práxis a fim de ingressar nesse processo. 

 Ao nascer, o homem, ser particular, é inserido em uma sociedade com 

características peculiares preexistentes e a capacidade vital do homem perpassa 

por seu poder de aprender formas, meios e métodos que lhe permitem a 

sobrevivência. Tal aprendizado relaciona-se, diretamente, ao meio em que está 

inserido. Assim, pessoas em grandes cidades, no campo, em aldeias ou em ilhas 

vivem de acordo com o que lhes é transmitido e adotam costumes, 

comportamentos e atitudes que representam sua vida cotidiana (MAFRA, 2010). 

 Existem atividades comuns que fazem parte do dia a dia de qualquer ser 

humano, como alimentar-se, dormir ou reproduzir-se. No entanto, cada um 

desempenha essas atividades de maneira particular. As fases da vida de um ser 

humano também caracterizam aspectos cotidianos diversos, como um jovem que 

vive a fase de estudo para ingresso no mercado de trabalho ou um pai de família 

que, com o trabalho estabelecido, adquire responsabilidades com sua mulher e 

seus filhos, como discutido por Heller (1977). 

A aproximação do indivíduo com produções humanas não cotidianas como 

a ciência, a arte e a filosofia permite o desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores e o do pensamento por conceitos, possibilitando o conhecimento da 

essência do fenômeno e não apenas sua aparência (ANJOS, 2013). 

De acordo com Heller (1977), a vida cotidiana pode sofrer profundas 

transformações quando, por exemplo, o ser particular é retirado de seu ambiente 
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natural e, dessa forma, deve aprender novas estratégias de sobrevivência, 

demonstrando, mais uma vez, sua capacidade vital. Essas transformações 

decorrem de grandes catástrofes, da mudança de condição social, de ambiente 

de vida ou de trabalho ou mesmo da chegada de uma criança com condições 

crônicas a uma família. 

O nascimento de uma criança com condição crônica de saúde modifica a 

organização familiar, em função da demanda de cuidados e necessidade de 

assimilação de novos conhecimentos, gerando sentimentos de medo e 

insegurança que, por vezes, acarretam fragilidade emocional da família (SILVA et 

al., 2014). 

Nesta pesquisa, o conceito de família é entendido como um conjunto de 

pessoas que possuem ou não laços sanguíneos e que coabitam, dividindo 

responsabilidades financeiras e sociais (CIPRIANO; QUEIROZ, 2008).  

Descoberta uma situação de cronicidade da criança, nascem os 

sentimentos de fragilidade, de preocupação e de culpa, segundo Marcon et al. 

(2007). Os autores defendem, também, que a sobrecarga gerada pela 

dependência contínua e pela viabilização dos cuidados destaca-se como fator 

estressor para os membros da família. 

Por vezes, um dos membros, geralmente a mãe, torna-se o principal 

cuidador e tem que abdicar de suas funções e objetivos para incorporar novas 

condutas a seu cotidiano (WALSH et al., 2011). 

A heterogeneidade da vida cotidiana com seus múltiplos aspectos - 

trabalho, lazer, descanso, relações sociais - exige que o ser humano categorize 

cada uma dessas atividades, dando-lhe significação e um valor particular. Tal 

particularidade expressa o ser individual, o Eu; e a dinâmica da vida cotidiana 

busca atender às suas necessidades. Entretanto, o ser humano é também um ser 

social, genérico, produto e expressão das relações sociais, sendo, portanto, no 

equilíbrio entre particularidade e genericidade que o ser humano vive sua 

cotidianidade. Essa dualidade funciona consciente e inconscientemente no ser 

humano e se orienta mais para o Nós (o genérico), respeitando as normas, 

condutas e rotinas preexistentes em sua sociedade (CARONE, 1992). 

Os choques entre a particularidade e a genericidade não costumam tornar-

se conscientes na cotidianidade. Normalmente, as diversas escolhas da vida 
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estão carregadas de alternativas indiferentes do ponto de vista moral (HELLER, 

2008).  

A opção da mulher por aceitar a gestação de um filho com MMC é de 

grande importância moral e esse fato a distancia da cotidianidade, elevando-se a 

particularidade sobre o humano-genérico, conforme discutido por Carone (1992). 

 Em uma perspectiva de cotidianidade, a mulher, em seu papel de mãe, 

adquire diferentes funções. Inicialmente, a mãe é uma cuidadora, tendo em vista 

a incapacidade natural de um recém-nascido sobreviver sozinho. Nesse 

momento, a mulher/mãe amamenta, cuida da higiene corporal, protege a criança 

contra agentes ambientais potencialmente nocivos, zela por seu sono. À medida 

que o recém-nascido se desenvolve, o papel da mãe também se modifica, 

assume função de educadora, ensinando-lhe as primeiras palavras, estimulando 

os primeiros passos e orientando quanto aos cuidados básicos de proteção do 

próprio corpo. A mãe orienta para a vida, mostrando o certo e o errado. Incentiva 

o filho à aquisição de sua independência até que cresça e se torne um ser 

humano particular, capaz de desenvolver, por meio de suas escolhas, sua própria 

vida cotidiana. Esse enredo aparentemente natural pode não seguir esse fluxo, 

especialmente quando a mulher torna-se mãe de uma criança com condição 

crônica de saúde. 

 O cotidiano de uma criança com MMC difere do de uma criança saudável, 

como proposto por Ramsundhar e Donald (2014). Os autores destacam que 

crianças saudáveis são geralmente estimuladas, precocemente, para 

independência na realização de suas atividades diárias e, depois, em atividades 

sociais mais complexas, o que garante sua futura participação efetiva. Para esses 

autores, o déficit cognitivo característico na MMC implica dependência do 

cuidador por um período de tempo maior que o normal e reduz o poder de 

independência e autonomia do indivíduo acometido.  

 Segundo Heller (2008), o processo de amadurecimento do ser humano 

relaciona-se à assimilação da manipulação das coisas e das relações sociais. A 

autora considera que é adulto quem adquire todas as habilidades imprescindíveis 

para a vida cotidiana em sociedade. Define que o processo de amadurecimento 

inicia-se nos primeiros grupos - família e escola -, nos quais são desvelados os 

elementos da cotidianidade, sendo estabelecida uma mediação entre o indivíduo 
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e os costumes, o que proporciona autonomia para integrações maiores, 

possibilitando ao homem mover-se no ambiente da sociedade em geral.  

O processo de desenvolvimento, incluindo a autonomia dessas crianças, é 

alterado e, por vezes, a assimilação da manipulação das coisas e das relações 

sociais não se concretiza, tornando-as dependentes de um cuidador por toda a 

vida (RAMSUNDHAR; DONALD, 2014). 

A autonomia diz respeito à capacidade do indivíduo de agir e tomar 

decisões livremente, seguindo seus valores, prioridades e crenças, como 

apresentado por Costa; Lunardi e Lunardi Filho (2007). A superproteção parental 

e a hipoestimulação de crianças e adolescentes com MMC comprometem sua 

independência e autonomia, interferem em sua socialização e dificultam 

gravemente sua participação efetiva, segundo Caseiro, Gonçalves e Malheiro 

(2013). 

A busca pela autonomia é uma constante na MMC, visto que crianças e 

adolescentes manifestam dificuldades na realização de atividades rotineiramente 

desenvolvidas por seus pares de idade, como consideram Caseiro, Gonçalves e 

Malheiro (2013). Os autores acrescentam que a superproteção dos pais culmina 

na dependência de cuidadores e afirmam que o incentivo às crianças quanto à 

independência para a realização de suas AVDs reflete na forma como ocorrerá 

sua transição para a fase adulta. A responsabilidade pelo cuidado com o próprio 

corpo na infância representa o início de um processo de gerenciamento da própria 

vida, proporcionando o ganho de autonomia. 

O cotidiano marcado pela rotina e por ações de cuidar representa uma 

sobrecarga para o cuidador, conforme descrito por Silveira, Neves e Paula (2013). 

As autoras indicam que a divisão de atividades entre os membros da família e o 

estímulo à independência e autonomia da criança são fatores que devem ser 

considerados.  

Não permitir que as crianças sejam responsáveis por seu autocuidado 

quando têm idade suficiente e possuem habilidade para fazê-lo pode interferir no 

desenvolvimento de sua autonomia e favorecer a excessiva dependência de seus 

pais ou cuidadores (STEPANSKY et al., 2010). 

O número de crianças que participam ou dominam seus cuidados cresce 

ao longo do tempo, como demonstrado por Stepansky et al. (2010), em estudo 

sobre a transferência de cuidados de pais para filhos adolescentes com MMC. O 
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estudo foi desenvolvido com 66 famílias de crianças e adolescentes com MMC 

em três momentos. O Tempo 1, quando as crianças tinham 8 a 9 anos de idade e 

os Tempos 2 e 3, após 2 e 4 anos, respectivamente. Observou-se que a 

transferência de responsabilidade foi mais evidente para programas de 

cateterização, com apenas dois participantes dependendo totalmente de seus 

pais por volta dos 12 a 13 anos e que a metade dos entrevistados ainda dependia 

de cuidados para programas de reeducação intestinal na mesma faixa etária. 

Reconhece-se que o incentivo à independência e a autonomia favorece o 

desenvolvimento pessoal e social da criança com MMC, maximiza suas 

oportunidades futuras de inserção e participação e reduz a sobrecarga do 

cuidador, como encontrado por Caseiro, Gonçalves e Maheiro (2013). 

É necessário que a família compreenda as adaptações no cotidiano que 

serão necessárias com a chegada de uma criança com condição crônica. No 

tocante à MMC, especificamente, é imprescindível o esclarecimento quanto às 

implicações, alterações e limitações causadas pela doença e o que esperar da 

criança. A dificuldade quanto à estimulação e à superproteção é esperada; mas a 

família deve compreender a importância do investimento nas potencialidades da 

criança, favorecendo seu desenvolvimento pessoal e social da forma mais natural 

possível, aumentando sua autoestima e permitindo que a criança possa desfrutar 

das diferentes fases de seu cotidiano (ORTIZ, 2004). 

A identificação dos aspectos que interferem na continuidade do cuidado de 

crianças e adolescentes com MMC permite a elaboração de estratégias de 

promoção da saúde e da continuidade do cuidado no domicílio. Ressalta-se a 

lacuna de estudos que abordam estratégias que favoreçam a continuidade do 

cuidado e avaliem sua efetividade, gerando a necessidade de compreensão do 

fenômeno. Pretende-se, assim, favorecer a atuação da equipe de saúde e dos 

familiares que cuidam de crianças e adolescentes com MMC, direcionando-os 

para os aspectos que envolvem a continuidade e a busca constante de uma 

prática ética e digna que promova a garantia dos cuidados e a qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com MMC e seus familiares. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o cotidiano de crianças e adolescentes com mielomeningocele e de seu 

cuidador principal no domicílio na produção do cuidado; 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever como as orientações e os cuidados oferecidos no hospital são 

assumidos pelos cuidadores no domicílio; 

b) Verificar a continuidado do cuidado no domicílio à crianças e adolescentes 

com mielomeningocele, na perspectiva do cuidador principal; 

c) Analisar aspectos que interferem na continuidade do cuidado domiciliar de 

crianças e adolescentes com mielomeningocele e sua família. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Para a análise da continuidade do cuidado à crianças e adolescentes com 

MMC no ambiente domiciliar, optou-se por realizar estudo do tipo descritivo-

exploratório, utilizando a abordagem qualitativa e o referencial teórico 

metodológico da dialética.  

De acordo com Minayo (2010), a pesquisa descritiva apresenta as 

características de determinada população ou fenômeno, utilizando-se da 

observação, registro e interpretação. Segundo a autora, o estudo exploratório tem 

por objetivo elucidar e proporcionar mais conhecimento sobre determinado 

problema. 

O estudo qualitativo utiliza-se de categorias analíticas para descrever e 

explicar fenômenos, considerando a subjetividade, o significado e a 

intencionalidade presentes nas estruturas sociais, ao mesmo tempo em que 

privilegia microprocessos por meio da ação individual ou coletiva dos sujeitos 

(MARTINS, 2004).  

O nascimento de uma criança com condição crônica acarreta 

transformações pessoais, sociais, dinâmicas e estruturais em toda a família. 

Valendo-se das categorias analíticas da cronicidade, da continuidade do cuidado 

e do cotidiano, foi analisado como essas transformações afetam a história dos 

envolvidos, suas relações, percepções, crenças e opiniões. 

No presente estudo, a análise da continuidade, no domicílio, dos cuidados 

orientados ainda no hospital foi favorecida pelo uso da abordagem da dialética 

como referencial teórico-metodológico.  

A adoção da dialética permitiu a análise do dinamismo, da provisoriedade e 

das transformações implícitas ao cotidiano de crianças e adolescentes com MMC 

e sua família. Para Gadotti (1997), a abordagem da dialética e de sua essência, 

que é a contradição, permite a compreensão dos fenômenos em todas as suas 

mediações e correlações por meio de sucessivas aproximações e compreensão 

das partes desse todo.  
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O cotidiano foi considerado, neste estudo, um espaço fecundo para o uso 

da abordagem qualitativa sustentada na dialética, por enfatizar a participação dos 

sujeitos na vida social, como indicado por Minayo (2010). Para Heller (2008), o 

cotidiano é apresentado como imagem da reprodução da sociedade a que o ser 

humano pertence, com a expressão das diferentes formas de viver e das 

significações do agir humano, bem como dos estratos sociais dessa sociedade 

em função das diferentes estruturas econômicas e sociais. Compreender as 

contradições e os desafios do cotidiano que interferem na continuidade do 

cuidado domiciliar à crianças e aos adolescentes com MMC representa um 

mecanismo que pode aperfeiçoar e garantir a qualidade do cuidado. Associadas 

ao referencial teórico de Agnes Heller (2008) sobre o cotidiano, as reflexões foram 

centradas no indivíduo em sua vida cotidiana, buscando-se compreender o 

fenômeno da continuidade do cuidado à crianças e aos adolescentes com MMC 

no domicílio. 

 

 

3.2 Cenário do estudo 

 

O cenário do estudo foi o domicílio de crianças e de adolescentes com 

diagnóstico de MMC, atendidos no setor de Pediatria do Hospital Sarah de 

Reabilitação, localizado no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Rede 

Sarah de Hospitais de Reabilitação está presente em oito cidades do Brasil e 

conta com nove unidades, sendo uma associação financiada por recursos do 

Sistema Único de Saúde. A unidade de BH é referência no atendimento em 

quatro diferentes programas: Programa de Lesão Medular Adulto (PLMA), 

Programa de Reabilitação Neurológica Adulto (PRNA), Ortopedia Adulto e 

Pediatria.  

A Pediatria recebe usuários com até dezoito anos de idade nos programas 

de Lesão Medular Infantil (PLMI), Programa de Reabilitação Neurológica Infantil 

(PRNI) e Ortopedia Infantil. Destaca-se, ainda, o atendimento específico à 

crianças com paralisia cerebral e mielomeningocele, prioridades do setor. No 

Hospital Sarah-BH, são atendidos em média 50 novos casos de MMC por ano, 

grande parte proveniente das regiões Sul e Sudeste do país, em especial dos 

municípios do estado de Minas Gerais. 
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Na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, a abordagem à criança e ao 

adolescente com MMC é feita por equipe mulitprofissional, de forma ambulatorial 

ou em regime de internação. Nos dois setores, utilizam-se os mesmos protocolos 

de cuidados e os mesmos recursos, de modo a garantir igual qualidade da 

assistência. Os protocolos de cuidado são formulários desenvolvidos e 

renovados, periodicamente, por enfermeiros da instituição. Os formulários 

direcionam a prática profissional, sendo disponibilizados para os profissionais no 

sistema de informática do hospital, via computador.   

A Rede Sarah oferece serviço público de saúde, sendo o usuário 

encaminhado ao hospital por outro serviço ou entrando em contato com a 

instituição, via internet. A primeira consulta ocorre no ambulatório, realizada pela 

equipe composta de um pediatra e outro profissional de saúde, que pode ser: 

enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo ou pedagogo hospitalar. Nesse momento, 

avalia-se a necessidade de programar a internação. 

A internação é destinada, preferencialmente, a pessoas provenientes de 

outros estados ou de municípios distantes de Belo Horizonte, enquanto os 

residentes em Belo Horizonte ou em municípios próximos são acompanhados de 

forma ambulatorial. Ressalta-se que esse não é o único critério que define a 

internação, sendo esse fator determinado pela avaliação do usuário e pelo 

levantamento de suas demandas e necessidades. Os seguintes critérios são 

considerados impeditivos de internação: crianças com problemas agudos, crises 

convulsivas não controladas ou com acompanhantes que apresentem condições 

clínicas que exigem cuidados avançados, tendo em vista que se trata de hospital 

de reabilitação e não possui suporte para esse atendimento. 

O seguimento ambulatorial ocorre por meio de consultas multidisciplinares. 

Além dos atendimentos em equipe multidisciplinar, a Enfermagem possui um 

ambulatório específico, no qual avalia e recebe usuários com demandas 

direcionadas e aborda as questões de cuidados com a pele e de reeducação 

vesicointestinal. 

As crianças com diagnóstico de MMC, menores de três anos de idade, 

participam do Programa de Neurodesenvolvimento. Trata-se de um programa de 

estimulação neuropsicomotora, desenvolvido em equipe durante uma semana. As 

crianças que participam desse programa podem estar internadas ou comparecer 

ao hospital diariamente em regime ambulatorial. Nesse momento, é identificado o 
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nível de desenvolvimento da criança e são programadas atividades orientadas por 

meio de manual de estimulação pela equipe profissional que atende a criança. É 

disponibilizado para a família um manual impresso e encadernado com atividades 

de estimulação neuropsicomotora que devem ser realizadas no domicílio. 

Durante a internação, o usuário permanece no hospital com um 

acompanhante. Todas as crianças permanecem na enfermaria, que recebe 

crianças e adolescentes do sexo feminino ou masculino. Existe um alojamento 

masculino e um alojamento feminino com cama e banheiro para os 

acompanhantes, sendo disponibilizada uma cama de campanha para os 

acompanhantes no período noturno. As refeições, desjejum, colação, almoço, 

lanche, jantar e ceia são servidas no refeitório do setor, inclusive para o 

acompanhante. 

No período de internação, o programa de reabilitação contempla atividades 

de orientação com exposições em multimídia e troca de experiências entre os 

participantes.  

Em regime de internação ou com avaliações ambulatoriais, a criança ou o 

adolescente e seu cuidador são orientados quanto às implicações da MMC e suas 

consequências, sendo estimulados para a aquisição de independência e 

autonomia. A capacitação ocorre por meio de ação interventiva, quanto aos 

cuidados que deverão ser realizados em domicílio: o cateterismo vesical 

intermitente limpo (CIL), as medidas de reeducação intestinal e os cuidados com 

a pele. A preparação da família para a atenção domiciliar constitui-se no principal 

foco de trabalho da equipe durante o período de hospitalização. 

Os retornos são agendados de acordo com as necessidades levantadas, 

podendo ser em dois, quatro, seis meses ou até um ano. Os objetivos, em cada 

retorno, em regime ambulatorial ou de internação, além do acompanhamento 

clínico, são o estímulo do neurodesenvolvimento e o investimento nas 

potencialidades do paciente, buscando favorecer a independência e a 

participação de crianças e adolescentes com MMC e sua família. 

 

3.3 Participantes do estudo 

 

Participaram do estudo dezesseis mães e dezesseis crianças e 

adolescentes com mielomeningocele, que realizaram o programa de reabilitação 
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de forma ambulatorial no Hospital Sarah de Reabilitação-BH e seus cuidadores 

principais, totalizando 32 participantes. Entre os participantes, oito eram crianças 

com menos de 10 anos de idade e oito eram adolescentes com mais de dez anos.  

Foram adotados como critérios de inclusão: crianças e adolescentes com 

MMC que participaram do programa de reabilitação nos últimos cinco anos, faixa 

etária de cinco a dezoito anos, residentes em Belo Horizonte ou em cidades em 

um raio de 60 km de distância e que aceitaram participar da pesquisa. Os critérios 

de exclusão foram estabelecidos para a delimitação da população do estudo: 

crianças com problemas agudos, mudança de endereço e os internados em 

outras instituições no período da coleta. 

Reconhecendo-se a continuidade do cuidado como um processo que é 

construído de forma gradual e levando-se em consideração as dificuldades 

enfrentadas pela família, foi estabelecido como critério de inclusão o período de 

cinco anos de acompanhamento da criança ou do adolescente pela instituição. 

Foram incluídos adolescentes com até dezoito anos de idade, visto que 

corresponde a faixa etária atendida na pediatria. A pesquisa envolveu três visitas 

domiciliares a cada família, que foram realizadas pela pesquisadora, sem 

financiamento. Assim, delimitou-se que as visitas seriam realizadas às famílias 

residentes em cidades com até 60 km de distância de Belo Horizonte. 

 

 

3.4 O desenvolvimento do estudo 

 

Neste estudo, a visita domiciliar foi considerada ponto de partida para a 

compreensão do fenômeno da continuidade do cuidado de crianças e de 

adolescentes com MMC no domicílio. Partiu-se do princípio de que os aspectos 

que influenciam o cotidiano de cuidados a crianças e adolescentes com MMC 

podem ser apreendidos conhecendo-se a realidade da vida dos sujeitos. Para 

tanto, foi necessário se familiarizar com crianças e adolescentes com MMC e 

suas mães, além de um conhecimento sobre  o seu cotidiano por meio da 

realização de visitas domiciliares. 

O Ministério da Saúde define a visita domiciliar como uma: 

 
 “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já 
existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à 
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saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestada em 
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrado às 
Redes de Atenção à Saúde” (BRASIL, 2012a, p). 
 

Valendo-se dessa definição, o domicílio é o espaço fecundo para ações 

profissionais da presente autora como enfermeira de reabilitação, cuja atuação, 

como mencionado, perpassa pela orientação de cuidados e de medidas que 

viabilizem a reabilitação de crianças e de adolescentes com MMC após a alta 

hospitalar. O hospital é apenas o local onde são orientados esses cuidados e 

medidas, sendo o domicílio (e o cotidiano) o espaço real onde o fenômeno da 

continuidade do cuidado acontece. O estudo poderia ter sido realizado dentro da 

instituição, de modo mais fácil e prático, no entanto, essa aproximação com a 

realidade garante a apreensão do objeto, justificando-se, assim, a escolha por 

realizar visita domiciliar.  

Foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: a entrevista com roteiro 

semiestruturado (APÊNDICE A) e a observação, guiada por roteiro (APÊNDICE 

B). Para a observação, foram realizadas três visitas domiciliares para cada família 

participante do estudo, com intervalo de trinta dias entre as visitas. 

O roteiro de entrevista semiestruturado foi elaborado pela pesquisadora e 

revisado por outros dois especialistas em reabilitação de crianças e de 

adolescentes com MMC. Esse instrumento foi previamente aplicado a quatro 

mães que não participaram da pesquisa e que estavam internadas na instituição 

no mês de abril de 2015, como piloto. Houve necessidade mínima de adequação 

de termos e de perguntas em algumas questões, com o objetivo de facilitar a 

compreensão dos entrevistados. Nesse período, o projeto encontrava-se em fase 

de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, aguardando aprovação para 

início da coleta de dados. 

Após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), parecer número 1.036.625, de 27 de abril de 

2015 (ANEXO A), deu-se início à coleta de dados, em maio de 2015. Foi 

concedida anuência verbal da instituição para início da coleta de dados, enquanto 

era aguardada a aprovação pelo Comitê Institucional do Hospital Sarah em 

Brasília, parecer número 1.089.123, de 1o de junho de 1015 (ANEXO B). Tendo 

em vista que o projeto já havia sido avaliado, anteriormente, pelo Comitê de 
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Brasília, o setor de Recursos Humanos de Belo Horizonte entendeu que não 

haveria prejuízos legais de iniciar a coleta de dados. 

Para melhor organização da coleta de dados, foram solicitados ao setor de 

Controle de Qualidade do hospital, os atendimentos previstos para o período de 4 

de maio a 4 de junho de 2015, de crianças e de adolescentes com MMC que 

atendiam aos critérios de inclusão. Para o período, estavam previstos 54 

atendimentos com os diversos profissionais. Após realizar a exploração desses 

prontuários, identificou-se 26 potenciais participantes, uma vez que foram 

excluídos 28 prontuários de indivíduos que estavam em acompanhamento 

institucional há menos de cinco anos, institucionalizados, vesicostomizados ou 

que não realizavam cateterismo vesical intermitente limpo.  

A proposta inicial para a coleta de dados era a aplicação do roteiro de 

entrevista no ambiente hospitalar, antes ou após a consulta, e posterior 

agendamento das visitas domiciliares. No entanto, após realizar a primeira 

entrevista na instituição, percebeu-se que, por um motivo de organização do 

trabalho, seria inviável a ausência desta autora das atividades laborais para 

realizá-las. De posse dos dados fornecidos pelo controle de qualidade, com 

exploração dos prontuários, e conhecendo, portanto, os prováveis participantes 

do estudo, realizou-se contato telefônico.  

Nesse primeiro momento, esta pesquisadora apresentava-se como 

enfermeira da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação e pesquisadora do 

Programa de Pós-gradução da UFMG. Esclarecidos os objetivos do estudo, era 

feito o convite para participação, explicando que seriam realizadas três visitas 

domiciliares, com intervalo de 30 dias entre elas, bem como contato telefônico no 

interstício das visitas. Também foram esclarecidos os aspectos éticos. O contato 

telefônico foi conseguido via prontuário eletrônico e solicitava-se anuência do 

cuidador principal, reforçando que seria necessário, também, o assentimento do 

menor. Dos 26 potenciais participantes, 10 optaram por não participar do estudo, 

dessas. O contato foi estabelecido via telefone com as mãe e duas relataram 

aceitar a participação na pesquisa, mas não atenderam mais a ligação para 

agendamento das visitas. Outras duas mães justificaram a recusa, uma por estar 

cuidando do marido operado e outra por estar com reforma no domicílio. Seis 

mães optaram por não participar da pesquisa, sem justificativas. Assim, 

participaram 16 grupos familiares, sendo os dados produzidos com 32 pessoas, 
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representadas por 16 mães e 16 crianças e adolescentes com MMC. Destaca-se 

que os pais ou outros membros da família não eram impedidos de participar do 

estudo, no entanto, os depoimentos mais fortes e frequentes em todos os 

encontros foram com as mães, que representaram as cuidadoras das crianças e 

dos adolescentes com MMC. 

As primeiras visitas domiciliares eram agendadas, via telefone, após 

aceitação em participar do estudo. As visitas eram sempre agendadas em 

momento oportuno para a família, em horário em que mãe e filho estivessem no 

domicílio e não fosse necessária interrupção ou suspensão de quaisquer 

atividades da família.  

Na primeira visita, foi reforçado os objetivos da pesquisa e solicitada 

assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

C), pelo cuidador, e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(APÊNDICE D) para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade.  

Após assinatura dos termos, era realizada a entrevista com roteiro 

semiestruturado. Todas as entrevistas foram gravadas. O tempo médio de 

duração das entrevistas foi de 45 minutos. Para Polit, Beck e Hungler (2004), a 

técnica de entrevista possibilita a captação de informações pelo pesquisador de 

modo objetivo e direto, aumentando o índice de respostas e reduzindo a 

probabilidade de interpretações errôneas. Por meio da entrevista, identificou-se o 

perfil do paciente e de seu cuidador, conhecendo escolaridade, renda familiar, 

nível da lesão e comprometimentos, bem como o esclarecimento que crianças, 

adolescentes e seu cuidador possuíam acerca dos cuidados, os aspectos 

facilitadores e os que comprometem a continuidade do cuidado domiciliar.  

Na primeira visita era feito o reconhecimento do domicílio, com 

identificação de adaptações ou barreiras arquitetônicas que facilitassem ou 

comprometessem os cuidados e o cotidiano de crianças e adolescentes com 

MMC. Todos os registros foram feitos em diário de campo com páginas 

numeradas, imediatamente após a visita. O diário de campo foi um instrumento de 

registro diário do pesquisador, utilizado para registrar as atitudes, os fatos e os 

fenômenos percebidos no campo de pesquisa, como indicado por Minayo (2010). 

Utilizou-se o diário para registro de todos os acontecimentos provenientes da 

observação realizada durante a visita domiciliar, considerando os atores 

envolvidos no processo de cuidar de crianças e adolescentes com MMC, o 
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cenário do ambiente domiciliar e a observação de atitudes, gestos, 

comportamentos e sentimentos percebidos durante a observação. Nesse 

instrumento, também foram registradas as impressões acerca do que se 

observava em cada encontro. 

A observação consiste em uma técnica de coleta de dados utilizada como 

ferramenta que busca obter informações a respeito de determinados aspectos da 

realidade, considerando-se o sujeito, as condições e os meios, segundo orientado 

por Minayo (2010). Neste estudo, utilizou-se a observação com roteiro para 

facilitar a captação de aspectos pertinentes ao fenômeno da continuidade do 

cuidado, sendo registrados no diário de campo: informações, fatos, falas, hábitos, 

conversas informais percebidos como importantes. A realização das visitas 

domiciliares permitiu a observação de atividades diárias dos participantes e a 

interação por meio de escuta ativa, diálogo, percepções acerca da realidade 

cotidiana, que culminavam com a orientação de condutas e a realização de 

cuidados. O tempo total das observações foi de 52 horas e 37 minutos, com 

tempo médio de uma hora e oito minutos, por visita. Por vezes, surgiam dúvidas 

entre os participantes. Em outros momentos, fazia-se necessário reforçar 

cuidados ou mesmo orientar medidas que facilitassem o dia a dia da família. 

Principalmente durante as segundas visitas, identificava-se o grau de 

comprometimento cognitivo e motor das crianças e adolescentes com MMC e 

orientava-se para o autocuidado, os que apresentavam potencial para 

independência ou mesmo mais participação nas atividades de vida diária. 

A conclusão da etapa de coleta de dados, em meados de agosto de 2015, 

ocorreu com a realização da terceira visita domiciliar. Nas últimas visitas a cada 

família, mantinha-se a observação de possíveis aspectos que pudessem ter 

passado despercebidos nas visitas anteriores, finalizando com o retorno aos 

questionamentos iniciais e permitindo o livre discurso das mães acerca dos três 

encontros.  

Foram realizadas três visitas domiciliares por participante da pesquisa, 

totalizando 48 visitas, sem perda ou desistência dos 16 participantes iniciais. 

Foram realizadas seis visitas a famílias residentes em Belo Horizonte, três em 

Ribeirão das Neves, e uma nas cidades de Contagem, Santa Luiza, Vespasiano, 

Pedro Leopoldo, Betim, Ibirité e Raposos. 
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Todas as visitas foram realizadas em carro particular e os gastos inerentes 

foram de responsabilidade da pesquisadora. Utilizou-se equipamento de Global 

Positioning System (GPS), disponibilizado por aplicativo de celular para 

direcionar-se aos diferentes locais. Em duas ocasiões, o GPS direcionou para 

regiões distantes do local pretendido. O acesso ao domicílio de algumas famílias 

foi difícil, seja pelo estado de conservação das vias ou seja pela não sinalização 

das ruas. As casas de duas famílias, residentes em BH, estão localizadas em 

becos que não permitem a passagem de carros. Destaca-se que para uma das 

famílias, as ruas de acesso ao domicílio estavam em péssimo estado de 

conservação, com buracos profundos e vias não asfaltadas. Houve dificuldade em 

identificar o local e foram necessárias manobras ao volante e baixa velocidade.  

O contato telefônico foi realizado durante os intervalos entre as visitas 

domiciliares, com a maioria das mães, 15 dias após cada visita. Poucas mães 

mantiveram o contato entre as visitas por meio de mensagens via aplicativo de 

celular, sem prejuízo para o estudo. 

 

3.5 Fase de análise de dados 

 

O material obtido das entrevistas e das observações registradas em diário 

de campo foi explorado utilizando-se a técnica da Análise de Conteúdo Temática, 

proposta por Bardin (2009). Segundo a autora, essa técnica de análise das 

comunicações utiliza-se de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens que permitem inferir conhecimentos relativos a 

essas mensagens. Refere-se a um método que busca o sentido ou os sentidos de 

um documento.  

A produção de inferências sobre determinado texto é a razão de ser da 

Análise de Conteúdo. Trata-se não somente de produzir suposições subliminares, 

mas de embasá-las com pressupostos teóricos, concepções de mundo e com 

situações concretas de seus produtores e receptores (CAMPOS, 2004). Para a 

utilização do método, é necessária a criação de categorias empíricas relacionadas 

ao objeto de pesquisa, que se tornam aparentes pelas inferências ou deduções 

lógicas (BARDIN, 2009). Foram realizadas três fases para a contemplação do 

método: a pré-análise; a análise do material; e o tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 
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A pré-análise ou preparo dos dados para análise deu-se início com a 

transcrição das gravações. As gravações foram transcritas pela pesquisadora, 

simultaneamente à coleta dos dados, sendo mantidos os silêncios, as dúvidas, as 

exclamações e as expressões consideradas importantes para a análise dos 

dados. 

 Visando manter o anonimato dos participantes, as entrevistas foram 

codificadas com elementos alfanuméricos, precedidos pela letra “E” seguida de 

identificação numérica referente à ordem em que foram realizadas as entrevistas, 

sendo codificadas de E1 a E16. A letra “M” foi adicionada a codificação 

correspondente à entrevista, quando se tratou de um relato da mãe, e a letra “C” 

corresponde à criança ou ao adolescente com MMC. O material obtido das 

observações e disponibilizado no diário de campo com páginas numeradas foi 

codificado com a letra “O”, seguida do número correspondente à entrevista e das 

letras a, b ou c, que faziam referência à primeira, à segunda ou à terceira visita, 

respectivamente, como O1c, sinalizando observação realizada a família 1 durante 

a terceira visita domiciliar. 

 Ainda nessa fase, realizou-se a leitura flutuante do “corpus” das entrevistas 

e das observações registradas em diário de campo até a impregnação pelo 

conteúdo do material, buscando apreender as ideias principais e seus significados 

gerais. Nesse momento, foram retirados os vícios de linguagem presentes nas 

entrevistas. 

 Para a análise, foi feita a leitura em profundidade de todo o material 

disponível e os procedimentos de recorte, de classificação e de agregação das 

unidades de sentido. Essas unidades se constituem em elementos do texto 

provenientes de um processo dinâmico e indutivo de atenção das mensagens e 

das significações não aparentes no contexto (CAMPOS, 2004). Minayo (2010) 

afirma que fazer análise temática é descobrir os núcleos de sentido de uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico estudado. Utilizou-se dessa orientação para a elaboração das 

unidades de sentido. 

As unidades de sentido foram selecionadas a partir de sua relação com os 

objetivos do estudo e com as categorias analíticas da cronicidade, da 

continuidade do cuidado e do cotidiano, definidas previamente. Os recortes foram 

classificados e agrupados de acordo com sua unidade de sentido, a fim de que 
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emergissem as categorias empíricas. Uma vez definidas as quatro categorias 

empíricas, os recortes foram reorganizados, permitindo que se delimitassem as 

subcategorias empíricas. 

Na primeira categoria empírica, “continuidade do cuidado no domicílio – a 

realidade das mães cuidadoras”, emergiram as subcategorias: 1.1 “Do impacto do 

nascimento à naturalização do cuidado” e 1.2 “A mudança no cotidiano da mulher 

mãe”. Na segunda categoria, “continuidade do cuidado no domicílio – a realidade 

de crianças e adolescentes com mielomeningocele”, emergiram as subcategorias: 

2.1 “De casa para a escola” e 2.2 “Desejo de independência: sonho ou 

realidade?”. Ainda como categorias empíricas presentes no estudo, destacam-se: 

“O custo do cuidado para a família” e “A rede de apoio social”. 

A análise foi finalizada com a categorização das unidades de sentido 

segundo seu grau de proximidade, permitindo a expressão de significados e 

elaborações importantes. Para a análise, foram utilizados os autores 

referenciados no marco teórico. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

O estudo obedeceu aos princípios éticos e legais da pesquisa que envolve 

seres humanos, de acordo com a Resolução no 466/12 instituída pelo Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b). O projeto foi submetido e teve início após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais (COEP/UFMG), sob parecer número 1.036.625. Teve também a 

aprovação do Comitê de Ética da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, sob o 

parecer de número 1.089.123.  

Os participantes incluídos no estudo foram esclarecidos sobre seu direito 

de participar ou não e de interromper a participação em qualquer fase do 

processo. O entrevistado era informado de que não haveria qualquer tipo de 

remuneração ou benefício financeiro, bem como não haveria gastos para a família 

ou repercussão no atendimento à criança ou adolescente pelo hospital, mesmo 

para os que optassem por não participar. Os participantes foram informados do 

sigilo dos dados produzidos, em decorrência do estudo e da preservação da 

segurança de todas as informações coletadas.  
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O convite para participação no estudo era, inicialmente, feito à mãe da 

criança ou adolescente, via telefone, sendo explicado que o convite se estendia 

ao filho e mencionada a necessidade de assinatura de documento legal por 

ambos. Na primeira visita domiciliar, os objetivos eram reforçados, considerando-

se a possibilidade de desistência em participar do estudo, e era solicitada a 

assinatura no TCLE, pelo responsável legal do menor, e no TALE, pelo 

participante menor de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4 O ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS 

 

 

 O primeiro contato com as dezesseis famílias participantes do estudo 

ocorreu via telefone. Os participantes foram mães, crianças e adolescentes com 

mielomeningocele que atendiam aos critérios de inclusão preestabelecidos. Como 

relatado, dez convidadas optaram por não participar da pesquisa. O contato com 

as dezesseis mães que aceitaram participar deu-se de forma amigável desde a 

primeira ligação. Percebeu-se pelo tom de voz e também pelo relato de algumas 

mães, o desejo de participar do estudo, de contribuir de alguma forma para a 

melhoria da qualidade de vida de outras famílias com crianças em condições 

crônicas de saúde e, até mesmo, a gratidão pela instituição.  

 Os primeiros contatos telefônicos duraram, em média, cinco a sete 

minutos,  tempo suficiente para a apresentação como pesquisadora e enfermeira 

da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Nesse momento, explicavam-se os 

objetivos da pesquisa, a necessidade de realização das três visitas domiciliares e 

dos contatos telefônicos entre elas. Informava-se que seria assegurado o respeito 

aos aspectos éticos e da necessidade da assinatura de documento legal que seria 

apresentado no primeiro encontro, o TCLE e o TALE. O agendamento da primeira 

visita domiciliar era realizado nessa ocasião, sendo solicitados o endereço e 

pontos de referência que facilitassem o acesso às residências. 

 As primeiras visitas domiciliares ocorreram no mês de maio de 2015. O 

deslocamento até as residências foi feito em carro particular e foi necessária a 

utilização de GPS disponibilizado em aplicativo para celular. Sem essa 

ferramenta, o acesso às casas seria dificultado. Foram percorridos lugares 

desconhecidos, até mesmo para chegar às casas das seis famílias residentes em 

Belo Horizonte. Os deslocamentos foram realizados até a distância de 60 km de 

BH para ir aos encontros das famílias, uma vez que dez delas não residiam em 

Belo Horizonte. Parte do trajeto era em estrada e lugares considerados perigosos 

pelo nível de violência e vulnerabilidade social. Apesar dessa característica do 

local, nenhuma das mães chamou a atenção para esse fato. Na verdade, amigos 
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e colegas que conheciam o trabalho da pesquisadora alertaram sobre essa 

questão. 

 Em três momentos, a sensação foi de medo. Eram ruas estreitas, becos 

que mal permitiam a passagem de um carro, ruas bastante íngremes. Pessoas 

que passavam pelas ruas eram interpeladas, em busca de informações. Nessas 

ocasiões, nasceu a vontade de desistir, retornar a casa e reagendar a visita, no 

entanto, foi respeitado o compromisso com a família que aguardava, justificando-

se o atraso pela perda no trajeto.   

 A visita à família residente em Raposos também causou insegurança. Pela 

pouca experiência em dirigir em estradas e o trajeto para o município de Raposos 

possuir intensa circulação de veículos e curvas sinuosas, surgiu leve ansiedade e 

exigência de mais cautela e atenção na direção. 

 O acesso ao domicílio das famílias nem sempre foi fácil. Destaca-se a 

dificuldade para dois casos, uma família residente em BH e a outra em 

Vespasiano. As ruas não possuíam identificação com nomes visíveis e eram 

malpavimentadas. Os buracos profundos exigiam que se andasse a velocidade 

extremamente baixa. Existiam quebra-molas não sinalizados que pareciam ser 

confeccionados pela própria comunidade. 

 Esses contratempos, apesar de causarem aflição, não retiraram o 

encantamento de toda essa etapa da pesquisa. A cada encontro, desde o 

primeiro, a recepção pelas famílias era com sorriso nos lábios e braços, coração e 

porta da casa literalmente abertos, como todas as famílias repetiam. A cada novo 

encontro, um avanço no estreitamento da relação. Uma escuta ativa, uma dúvida 

sanada e uma orientação direcionada favoreceram esse processo.  

Fato curioso chamou a atenção. O modo como a maioria dessas famílias 

aguardava a chegada desta pesquisadora, deixando-a muito à vontade. Elas 

preparavam e ofereciam deliciosos lanches, como café com pão de queijo, bolo, 

bolachas, sucos, salada de frutas e até mesmo almoço. Convidavam para realizar 

a visita na hora do lanche ou do almoço. Desculpavam-se quando não podiam 

oferecer algo. Na maioria das visitas, o lanche era aceito com prazer e sempre 

agradecidos. 

Pode-se inferir que o vínculo estabelecido com as famílias favoreceu a 

permanência de todos os participantes que iniciaram o estudo, mesmo para dois 

casos especiais. Uma das mães estava grávida e apresentou intercorrência 
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gestacional logo após a primeira visita. Ao retornar a ligação para agendar o 

segundo encontro, ela informou que necessitava de repouso absoluto por alguns 

dias. Imaginou-se, por essa razão, que fosse preciso desistir da pesquisa. Porém, 

a mãe assegurou sua participação e reagendou o segundo encontro para um 

momento mais oportuno para ela.  

Em outro caso, uma das crianças do estudo submeteu-se à cirurgia de 

correção de escoliose, no intervalo da primeira para a segunda visita. Apesar das 

restrições com a criança e da maior demanda de cuidados, a família optou por 

manter a participação na pesquisa. Esses dois casos permitem afirmar que houve 

empatia com cada participante deste estudo. Situações adversas, inesperadas, 

mas comuns ao cotidiano, não impediram a continuidade da participação na 

pesquisa. Com apenas uma família houve dificuldade em estabelecer um vínculo 

inicial, mas na segunda visita, e especialmente na última, o diálogo fluiu natural e 

leve. 

 As visitas aconteciam em período matutino ou vespertino, ficando a critério 

da disponibilidade de cada família. Foram realizadas visitas domiciliares, inclusive 

aos sábados.  A entrevista acontecia na primeira visita. Ressalta-se que todas as 

cuidadoras eram mães. 

 A maior parte das famílias possui baixa renda, equivalente a dois salários 

mínimos, e doze contam com o auxílio do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), recebido pelas crianças ou adolescentes. Das dezesseis famílias, duas 

vivem apenas com o benefício como fonte da renda.   

Apenas uma família reside em casa alugada e três residem em casas 

concedidas por parentes, em lote familiar. As demais informaram possuir casa 

própria. 

 Destaca-se a situação de uma família, composta por mãe e sete filhos que 

residem em casa cedida por parentes em lote familiar. A fonte de renda é o 

benefício e o auxílio do governo, o bolsa família. A casa possui dois quartos e 

está em estado precário de conservação e de higiene. A adolescente tem 12 anos 

de idade e é uma deambuladora comunitária. O acesso à casa se faz por uma 

escada com degraus irregulares, o que aumenta o risco de quedas. Apesar do 

risco, mãe e filha negam a ocorrência de quedas.  

 Uma situação semelhante foi verificada na família de uma criança de 10 

anos, residente com os pais e o irmão mais novo. A casa também está em estado 
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de conservação e higiene precários e possui escada para acesso ao seu interior. 

Existe o risco de quedas para a criança, que é deambuladora comunitária. Os 

pais confirmam a ocorrência de quedas e referem desejo de instalar um corrimão. 

 É importante também registrar que sete participantes cadeirantes residem 

em domicílio não adaptado, o que dificulta ou mesmo impede a sua livre 

locomoção no interior do próprio domicílio. Para três adolescentes, a dificuldade 

encontra-se no acesso à casa, que se faz por rampa não adequada, seja pela 

existência de áreas mais acidentadas ou por ser íngreme. Escadas ou degraus 

impedem a livre circulação de três participantes, que necessitam de auxílio 

constante para irem de um cômodo a outro, dentro da própria casa.  

 A atenção é necessária no caso de um adolescente de 17 anos que não 

frequenta a escola há dois anos e passa a maior parte do tempo dentro do próprio 

domicílio. O acesso à rua é impedido por uma escada, construída para dar acesso 

à casa do vizinho. 

 Apenas quatro famílias residem em casas maiores, em bom estado de 

conservação e de higiene. Três famílias são compostas por pai, mãe e filhos. 

Apesar serem casas mais amplas, dois desses domicílios não são adaptados 

para a livre circulação em cadeiras de rodas ou andador. 

A necessidade de adaptação nos domicílios foi manifestada por todas as 

famílias, desde a ampliação de portas e banheiros à construção de rampas. 

Todas ainda reconhecem a necessidade de adaptações no domicílio para 

favorecer a melhor locomoção das crianças ou adolescentes, seja em cadeira de 

rodas ou com o auxílio de andador. 

Realça-se a dificuldade de acesso às casas pela má sinalização e, 

especialmente, mal pavimentação das vias. Observa-se que o uso de cadeira de 

rodas ou andador nessas áreas é inviável, pelo desgaste das peças e risco de 

quedas, o que foi confirmado pelo relato das mães. Esse fato inviabiliza a 

participação dessas crianças e adolescentes, que são obrigados a permanecer no 

interior dos seus domicílios. Constatou-se, ainda, que no interior de alguns desses 

domicílios, a circulação é restrita por barreiras arquitetônicas, dificultando também 

a participação em atividades domésticas e de autocuidado.  
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 5 O COTIDIANO DO CUIDADO NO DOMICÍLIO 

   

Esta categoria empírica emergiu dos discursos das mães e de seus filhos 

sobre o cotidiano da família com a realização de cuidados. A realização de 

entrevistas e da observação permitiu vislumbrar a realidade dos participantes.  

 As mães relataram as mudanças ocorridas desde o nascimento, com a 

necessidade de abdicar de seus próprios projetos de vida e tornar-se cuidadora. 

Os discursos revelam sentimentos de medo e de insegurança, naturalizados com 

o tempo, com a familiarização da nova realidade apresentada. Desse modo, 

emergiu a categoria empírica “O cotidiano do cuidado no domicílio – a realidade 

das mães cuidadoras” e esta, por sua vez, gerou duas subcategorias empíricas: 

1. “Do impacto do nascimento à naturalização do cuidado” e 2. “A mudança no 

cotidiano da mulher/mãe”. 

 O cotidiano das crianças e dos adolescentes foi desvelado no estudo pelo 

seu próprio discurso e pelo relato de suas mães, salientando que eles também 

verbalizaram aspectos do seu cotidiano durante as entrevistas e observações. O 

que se apreende é um cotidiano marcado por dificuldades, isolamento, atividades 

restritas e relações sociais escassas. A dependência das mães para a realização 

de suas atividades básicas de vida diária, apesar de um desejo de independência, 

se evidencia uma contradição entre o desejado e o possível de ser realizado.  

 Nesse sentido, foi possível elaborar duas subcategorias empíricas a partir 

da categoria: A continuidade do cuidado no domicílio – a realidade de crianças e 

adolescentes: 1. “De casa para a escola” e 2. “Desejo de independência: sonho 

ou realidade?”. 

 

5.1 O cotidiano do cuidado no domicílio: a realidade das mães cuidadoras 

 

Ao analisar os dados, foi possível identificar que as dezesseis mães tinham 

entre 26 e 52 anos de idade, com idade média de 37 anos. Apesar de 

encontrarem-se em idade produtiva, apenas duas mulheres trabalhavam fora do 

domicílio no momento da pesquisa, uma como auxiliar de serviços gerais em 

escola estadual (M.E.3) e outra como segurança de evento noturno (M.E.2). A 

maioria das participantes, 14 mães, tinham trabalho formal antes do nascimento 
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do filho com MMC e afirmaram que tiveram de deixar o trabalho para cuidar dos 

filhos. 

Quanto à escolaridade, três mulheres declararam possuir o ensino médio 

incompleto (M.E.1, M.E.5, M.E.13); seis, o ensino médio completo (M.E.2, M.E.4, 

M.E.10, M.E.11, M.E.12, M.E.16); seis mães referiram possuir o ensino 

fundamental incompleto (M.E.3, M.E.6, M.E.7, M.E.9, M.E.14, M.E.15) e uma 

declarou ser iletrada (M.E.8). Duas mães, M.E.2 e M.E.11 haviam voltado a 

estudar recentemente, e estavam cursando o ensino superior, Serviço Social e 

Pedagogia, respectivamente. 

A necessidade de cuidados com o filho e a condição financeira da família 

exigiu a adaptação dessas mulheres a uma nova realidade, sendo possível 

identificar mães que mantinham trabalho informal. Das 16 mães, três mães 

trabalhavam como consultoras de produtos de beleza (M.E.1, M.E.4, M.E.8). Com 

essa atividade, tinham mais disponibilidade de tempo no domicílio; uma mãe 

realizava trabalhos artesanais com biscuit no próprio domicílio (M.E.5); uma 

realizava faxina de forma esporádica (M.E.7) e outra mãe trabalhava como 

manicure (M.E.9), realizando atendimento dentro e fora de seu domicílio.  

Observou-se que nove mulheres eram casadas e, no momento do estudo, 

seus maridos estavam empregados (M.E.4, M.E.5, M.E.7, M.E.9, M.E.10, M.E.11, 

M.E.12, M.E.13, M.E.16); três mulheres eram casadas e os maridos estavam 

desempregados no momento da pesquisa (M.E.1, M.E.14, M.E.15); enquanto 

quatro mulheres não eram casadas ou possuíam relação estável (M.E.2, M.E.3, 

M.E.6, E.8). Verificou-se, ainda, que três mulheres (M.E.9, M.E.10, M.E.12) eram 

casadas com homens que não são os pais biológicos de seus filhos com condição 

crônica de saúde.  

Identificou-se que doze mães das crianças e dos adolescentes com MMC 

viviam em casa própria (M.E.1, M.E.3, M.E.4, M.E.5, M.E.6, M.E.7, M.E.9, M.E.11, 

M.E.12, M.E.13, M.E.15, M.E.16) uma família vivia em casa alugada (M.E.10) e 

três (M.E.2, M.E.8, M.E.14) em casas cedidas por outros membros da família. 

Metade das mães participantes do estudo informou que a família possuía carro 

particular (M.E.1, M.E.4, M.E.5, M.E.7, M.E.9, M.E.11, M.E.13, M.E.14). 

O quadro 1 apresenta a caraterização das mães participantes do estudo. 
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Quadro 1 – Caracterização das mães participantes do estudo em Belo Horizonte e região metropolitana, Minas Gerais, 2016 

MÃE Idade Escolaridade Ocupação Relação 
Conjugal 

Situação 
empregatícia 

Do marido 

Carro 
Próprio 

Condição do 
domicílio 

Município de 
 Residência 

M.E.1 34 Médio 
incompleto 

Do lar* Casada Desempregado Sim Próprio Contagem 

M.E.2 34 Médio 
Completo 

Segurança  Solteira ----- Não Cedido Belo Horizonte 

M.E.3 52 Fundamental 
incompleto 

Serviços gerais Divorciada ----- Não Próprio Santa Luzia 

M.E.4 42 Médio 
Completo 

Do lar* Casada Empregado Sim Próprio Belo Horizonte 

M.E.5 35 Médio 
incompleto 

 Do lar* Casada Empregado Sim Próprio Vespasiano 

M.E.6 43 Fundamental 
incompleto 

Do lar Divorciada ----- Não Próprio Belo Horizonte 

M.E.7 40 Fundamental 
incompleto 

Do lar* Casada Empregado Sim Próprio Ribeirão das Neves 

M.E.8 33 Analfabeta Do lar* Divorciada ----- Não Cedido Ribeirão das Neves 

M.E.9 32 Fundamental 
incompleto 

Manicure Casada Empregado Sim Próprio Pedro Leopoldo 

M.E.10 27 Médio 
Completo 

Do lar Casada Empregado Não Alugado Belo Horizonte 

M.E.11 38 Médio 
Completo 

Do lar Casada Empregado Sim Próprio Betim 

M.E.12 26 Médio 
Completo 

Do lar Casada Empregado Não Próprio Belo Horizonte 

M.E.13 36 Médio 
incompleto 

Do lar Casada Empregado Sim Próprio Belo Horizonte 

M.E.14 33 Fundamental 
incompleto 

Do lar Casada Desempregado Sim Cedido Ibirité 

M.E.15 41 Fundamental 
incompleto 

Do lar Casada Desempregado Não Próprio Ribeirão das Neves 

M.E.16 46 Médio 
Completo 

Do lar Casada Empregado Não Próprio Raposos 

As mães M.E.1, M.E.4 e M.E.8 são consultoras de produtos de beleza; M.E.5 vende trabalhos artesanais em biscuit e M.E.7  
realiza faxina de forma esporádica como forma de complementação da renda. 
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5.1.1 O impacto do nascimento à naturalização do cuidado 

 

  

O contato com as mães durante as três visitas domiciliares e a realização 

da entrevista permitiram desvelar no discurso dessas mulheres um cotidiano 

marcado pelo impacto das transformações decorrentes do nascimento de seus 

filhos, quando souberam que seriam mães de crianças com condição crônica de 

saúde, conforme as falas: 

 

O nascimento dela foi uma surpresa. Modificou muito, muito. Era... Eu 
nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar. Medula, má malformação da 
medula. O que que é isso, meu Deus do céu?? Assim, como eu falo, eu 
amadureci muito (M.E.1.7).  
 
No começo era mais complicado. No começo, como era tudo novo, era 
mais 100% em cima dela... (M.E.4.11). 

 
Depois que ela nasceu, mudou muito, muito a minha vida. Eu soube no 
nascimento e foi aquele susto. Eu já morava aqui com o pai dela e 
depois a gente se separou. Eu vivia em hospital, em médico, acho que 
isso ajudou na separação... (M.E.2.8).  
 
Eu descobri a milomeningocele assim que ela nasceu. Eu não morava 
aqui, lá era muito mais complicado. Em roça mesmo. Era difícil para ir 
em hospital e, às vezes, tinha mês que dava para ir no pré-natal, tinha 
mês que não dava, então foi bem complicado (M.E.10.1). 

 

O impacto do nascimento gerou surpresa e susto. O novo, o desconhecido 

precisou ser incorporado ao cotidiano das mães e as modificações foram 

imperativas, assim como o enfrentamento das primeiras dificuldades, ainda no 

início da vida de seus filhos. A experiência ao cuidar de uma criança com 

condição crônica de saúde perpassa pelas idas ao médico, pela necessidade de 

realização de cuidados, anteriormente desconhecidos, e pela reorganização da 

dinâmica familiar. As mães deste estudo tornaram-se as principais cuidadoras de 

seus filhos e a carga dessa nova tarefa acarretou repercussão na estrutura 

familiar e nas suas vidas. 

O discurso de uma das mães mostra que sua ausência como mulher pode 

ter contribuído para o término do seu casamento, pressupondo-se, assim, que a 

alta demanda de cuidados sobrecarrega e compromete suas relações 

emocionais, sociais e conjugais. 
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A alteração da dinâmica da relação homem e mulher ocorre pelo maior 

envolvimento desta no atendimento das necessidades da criança, pela existência 

de elementos de tensão e de conversas sobre a situação do filho, cuidados e 

responsabilidades, além da “redução do tempo” para o marido, pela necessidade 

de ausências prolongadas para o acompanhamento da criança em 

hospitalizações, consultas e realização de exames (GUERINI et al., 2012). 

Uma gestação planejada costuma ser envolvida por sentimentos de alegria, 

realização e esperança. A certeza de gerar uma criança sem má formações ou 

qualquer outro comprometimento proporciona satisfação e sonhos. Essa 

atmosfera é interrompida quando se tem o nascimento de uma criança com 

condição crônica de saúde, como foi evidenciado. O medo do que não foi 

esperado suscintou o surgimento de sentimentos antagônicos nas mães. 

Guerra et al. (2015) explicam que antes do nascimento de uma criança 

com condição crônica, a família reconhece e tem segurança de seu papel, mas 

com o diagnóstico de deficiência ou condição crônica acontecem mudanças no 

comportamento familiar, que passa também a vivenciar sentimentos de culpa, 

rejeição, negação ou desespero. Silva et al. (2014) também referem que, ao gerar 

uma criança, surgem desejos e esperança para seu futuro com o que foi 

idealizado. No entanto, a não concretização dessa realidade pela condição de 

cronicidade provoca sentimentos de frustração e de sofrimento. 

A se tratar de crianças com MMC, realidade deste estudo, a exigência de 

cuidados vai além do que é considerado usual para as crianças sem alterações 

do crescimento e desenvolvimento. Ainda nos primeiros dias de vida, as mães 

sentem-se inseguras pelos cuidados com a pele no local da malformação, outras 

vezes, ainda na mais tenra idade das crianças, as mães precisam realizar um 

procedimento invasivo, como o cateterismo vesical intermitente limpo, para evitar 

complicações renais e garantir a vida de seus filhos. Acontece, ainda, o medo 

quanto ao futuro do filho, por não saberem o que esperar de um criança com 

essas condições. Pode-se inferir que essas situações despertaram sentimentos 

diversos nas mães cuidadoras da pesquisa, destacando-se o medo, a 

insegurança e a ansiedade: 

 

Mudou toda a minha rotina. Toda. Eu estava em tempo de dar uma 
depressão porque eu passava a sonda nela e ela chorava de um lado e 
eu do outro. Era choro. Eu vivia chorando, vivia só chorando (M.E.1.10). 
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No início era mais difícil. Eu não tinha experiência nenhuma de cuidar 
de criança deficiente. Nunca nem tinha visto. Ouvia só de falar. Nunca 
tinha visto. Cuidar. Tocar. É muito cuidado. Principalmente, com a 
coluna dela... tinha medo de pegar no colo, de machucar, sair do lugar, 
quebrar... Eu e o pai dela.... Com o tempo foi acostumando... 
(M.E.8.24).  

 

Em pesquisa acerca da organização familiar para o cuidado da criança com 

condição crônica, o relato das mães também sugerem sentimentos de medo e de 

insegurança pela inexperiência, pelo receio de alguma intercorrência em casa e 

da possibilidade da criança não receber o cuidado necessário (NISHIMOTO; 

DUARTE, 2014). 

Silva et al. (2014) acentuam que os sentimentos de luta, de batalha e de 

sacrifício estão presentes nas exposições das famílias, caracterizando o modo 

como elas percebem o momento em que vivem. 

Reconhece-se que o enfrentamento da condição crônica na infância é 

sacrificante e difícil de ser vivenciado pelas mães. Essa situação pode ser 

agravada pela falta de apoio de uma rede familiar, de uma rede social ou de uma 

rede de serviços que atenda à mulher de forma integral, orientando-a sobre as 

repercussões de ser mãe de uma criança com MMC. No presente estudo, não 

foram abordados pelas mães aspectos relacionados a continuidade do cuidado e 

acompanhamento por uma rede de serviços no momento do nascimento. 

Entretanto, os dados permitem afirmar que, pela singularidade da situação, pelas 

demandas de cuidados da criança e pelas repercussões emocionais observadas 

nas mães, existe a necessidade de articulação dos serviços para o atendimento 

dessas questões. 

O nascimento de uma criança com condição crônica de saúde tem uma 

grande repercussão na dinâmica e no cotidiano familiar, alterando as funções de 

seus membros e fazendo surgir um cuidador principal, no caso deste estudo, 

representado pelas mulheres/mães.  

 O cuidador principal é o responsável pelo cuidado direto à criança. É ele 

quem geralmente abdica de seu papel social e pessoal para doar-se, 

integralmente, a essa função, buscando atender às necessidades da criança 

(BALTOR et al., 2013).  
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 Dezoti et al. (2015) identificaram, em investigação acerca do apoio social 

às famílias de crianças com paralisia cerebral, que a concentração de 

responsabilidades esteve fortemente ligada às mães. 

O cuidador pode ser alguém da família ou não, mas como observado em 

outros estudos, constatou-se, também, que todos os cuidadores principais foram 

as mães das crianças e dos adolescentes com MMC. Esse aspecto aponta que o 

cuidado ainda é uma função essencialmente feminina e materna, herança de um 

sistema social patriarcal, no qual homens e mulheres possuem diferentes papéis 

sociais.  

O papel da mulher na sociedade vem se transformando ao longo dos anos, 

com sua inserção cada vez maior nas universidades, no mercado de trabalho e 

em cargos públicos. Os desafios e as lutas por igualdade de direitos enfrentadas 

pelas mulheres reforçaram seu papel social. Contudo, a mulher/mãe ainda é vista 

como a provedora de cuidados à família. Mesmo com o aumento do espaço da 

mulher nas diferentes estruturas sociais, a simples diferença de gêneros implica 

acúmulo de atividades trabalhistas, domésticas e de cuidados pela mulher/mãe, 

sobrecarregando seu dia a dia.  

As questões de gênero relacionam-se ao desempenho de papéis sociais de 

acordo com o sexo do indivíduo e são fruto de uma construção cultural da 

sociedade. A diferenciação de atividades realizadas por homens e mulheres 

dentro da própria família é consequência de um modelo socialmente imposto, 

caracterizado por hierarquia, antagonismo de gênero, dominação masculina e 

subalternidade das mulheres (CARVALHO, 2011). 

A construção histórica e social do papel da mulher na sociedade reflete na 

organização familiar, especialmente após o nascimento de uma criança com 

condição crônica de saúde, determinando a frequência de mães como 

cuidadoras, sendo quem geralmente abdica de seus projetos de vida e objetivos 

para exercer esse novo papel. Os pais, por sua vez, assumem uma função de 

provedores e participam apenas pontualmente dos cuidados ao filho. 

Observou-se, ainda, que apenas três pais (E.10, E.13 e E.16) participam na 

realização de cuidados diretos às crianças e adolescentes com MMC, ainda 

assim, somente em casos de necessidade, caracterizando-se o cuidado com as 

crianças participantes deste estudo uma função da mulher. 
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Minha cunhada sabe fazer o cateterismo, se eu precisar... Deus me livre 
e guarde... Minha cunhada sabe e meu marido também sabe 
(M.E.10.23). 
 
Eu faço o cateterismo e até o pai dela, quando eu não estou... 
(M.E.13.6). 
 
Meu marido ajuda na hora do banho. Quando ele está em casa ele me 
ajuda. Para colocar na van também, porque eu não dou conta mais de 
colocá-la (M.E.16.3). 

 

Em contraposição ao que se obteve nesta pesquisa, destaca-se o estudo 

de Barbosa, Sousa e Leite (2015), realizado com 16 mães e cuidadores de 

crianças com condições crônicas de saúde acompanhadas em três serviços 

localizados na cidade de São Luís, Maranhão, Brasil. As autoras identificaram 

como bastante presente a participação paterna no cuidado à criança com 

condição crônica, caracterizando-o como importante elemento na vida da criança. 

 Nesta pesquisa, evidenciou-se que o nascimento de uma criança com 

MMC impactou as mães com sentimentos de medo e de insegurança pela nova 

realidade e acarretou a transformação de seu cotidiano com a incorporação de 

cuidados até então desconhecidos e cruciais para a manutenção da vida dos 

filhos. 

O cotidiano é o “mundo da vida” que se produz e se reproduz 

dialeticamente, num eterno movimento, é o mundo das objetivações, como 

analisado por Heller (1977). O conceito de cotidiano diz respeito àquilo que é 

vivido e à vida social dos indivíduos, suas inter-relações. Para Heller (2008), o 

conceito de cotidiano (ou a cotidianidade) distingue-se da rotina do dia a dia, 

sendo esta representada por atos repetidos, sem a percepção de seu significado 

e de sua importância. 

É na cotidianidade que a vida acontece. Homens e mulheres experimentam 

e exteriorizam paixões, sentidos, capacidades intelectuais, habilidades manuais e 

manipulativas, sentimentos, ideias, ideologias, crenças e gostos (VERONEZE, 

2013). 

Ainda tomando por base os postulados de Heller (2008), o cotidiano é 

marcado por acontecimentos comuns, ligados ao dia a dia de qualquer ser 

humano, como atividades de alimentação, trabalho, lazer e reprodução. 

Entretanto, o cotidiano pode ser marcado por profundas transformações, 

catástrofes, mudanças de ambiente, sendo o próprio nascimento de uma criança 
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com condição crônica de saúde, considerado um acontecimento de profunda 

transformação na vida dos envolvidos.  

Com a análise dos dados, foi possível demonstrar que os primeiros dias 

após o nascimento de uma criança com MMC representaram um momento difícil 

para as mães, que vivenciaram grande sofrimento. As mães precisaram superar 

os sentimentos iniciais de medo, culpa e/ou insegurança, para descobrir novos 

meios de viver a vida e se adequar a nova rotina. Os sentimentos de medo e de 

insegurança mencionados foram superados com o tempo, à medida em que a 

criança crescia e tomava para si o cuidado com o corpo ou suas necessidades 

passaram a fazer realmente parte do cotidiano da mãe, proporcionando 

familiarização com o desconhecido e a incorporação e adequação das 

necessidades da criança ao cotidiano, como identificado nos depoimentos:  

 

A partir do momento que eu engravidei e ela fez a cirurgia de ampliação 
da bexiga, em fevereiro de 2011, tudo mudou. Depois dessa ampliação 
de bexiga tudo mudou. No sentido dela ser mais independente, no 
sentido de não usar mais fralda, assim... ela já sabia passar sonda, a 
enfermeira foi lá para ensinar [...]. A gente fez um banheiro apropriado 
para ela e graças a Deus, meu filho nasceu e eu não tive problema com 
ela (M.E.1.8). 
 
Antigamente, como a gente não sabia como é que era, principalmente 
quando ela começou com o cateterismo, porque antes ela fazia era 
credê, nós começamos com credê. Quando ela começou com 
cateterismo eu tinha medo de machucar, ainda tinha aquela sonda 
metálica, que hoje não pode mais. Então, a gente tinha medo de 
machucar, achava que ia furar, qual era a quantidade da sonda que a 
gente podia empurrar, então hoje, já não tem isso mais. Nada que 
dificulta (M.E.4.10). 
 
No começo era tudo diferente, logo que descobri que ela tinha 
mielomeningocele. Quando eu descobri que precisava fazer 
cateterismo, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ela tinha seis 
anos quando começou a fazer cateterismo, seis anos. Era bem 
pequenininha. No começo foi tudo diferente. O pai dela... a gente 
morava junto ainda... ele chorava direto... eu que fazia, ele que chorava 
direto. Todo preocupado. Um tempo depois, acostumamos, normal 
(M.E.8.16). 

 

Moreira, Gomes e Sá (2014), em revisão bibliográfica sobre doenças 

crônicas em crianças e adolescentes, descrevem que crianças com condições 

crônicas de saúde e seus pais acumulam conhecimento do sistema de cuidados, 

pela experiência diária. Guerine et al. (2012), trabalhando fatores estressores 

decorrentes de demandas de cuidados em crianças e adolescentes dependentes 

de tecnologias, afirmam que o primeiro contato com dispositivos tecnológicos para 
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a realização de cuidados gera medo e dúvida sobre a capacidade adequada de 

manejo, sendo esses sentimentos amenizados com o tempo pela adaptação da 

família. 

Com o passar do tempo, a família também aprende a conviver com a 

condição crônica da criança e a resignar-se, dando continuidade à vida, 

emergindo sentimentos que pareciam adormecidos, como a alegria e o ânimo. A 

família precisa manter a esperança e a liberdade nas escolhas, promovendo nova 

organização familiar e adaptação menos traumáticas (SILVA et al., 2014). 

A naturalização com o cotidiano de cuidados representa, neste estudo, o 

que Heller (1977) chama de força vital ou capacidade vital, ou seja, a capacidade 

de o ser humano se adaptar às diversidades e às transformações por meio da 

aprendizagem de novas formas, meios e métodos que lhe permitem a 

sobrevivência. A própria experiência do cuidado, do aprender a fazer as ações 

que são realizadas por profissionais é um fator de fortalecimento da força vital.  

Constatou-se que as mães/cuidadoras, valendo-se de sua capacidade vital, 

aprenderam a cuidar de seus filhos com condição crônica, incorporaram e 

adequaram um saber técnico ao seu cotidiano ou conseguiram que seus fiilhos 

adquirissem independência, mesmo com suas limitações. Usaram da criatividade, 

abdicaram de seus próprios sonhos para manter a vida, com qualidade, de seus 

filhos. Observou-se que os sentimentos de culpa, medo ou insegurança iniciais 

deram espaço a força vital que permitiu a essas mães cuidadoras desvelar o novo 

e se adequar à nova realidade instaurada.  

 

 

5.1.2 A mudança no cotidiano da mulher/mãe 

 

Especialmente durante as entrevistas, realizadas ainda nas primeiras 

visitas domiciliares, as mães expressaram as principais mudanças ocorridas em 

seu cotidiano, após o nascimento de seus filhos: a grande maioria das 

participantes afirma que deixou de trabalhar formalmente fora do domicílio, houve 

incorporação de cuidados não habituais ao seu cotidiano e limitação de atividades 

sociais. 

Das 16 mulheres cuidadoras, 14 deixaram de trabalhar fora do domicílio e 

apenas duas mantiveram trabalho formal fora do domicílio após o nascimento dos 
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filhos. Uma mãe trabalha como auxiliar de serviços gerais em escola estadual em 

Belo Horizonte (M.E.3), e outra como segurança noturno de eventos (M.E.2). 

Observou-se, também, que essas duas mulheres não são casadas ou possuem 

relação estável, o que pode refletir na necessidade de manutenção do emprego, 

uma vez que são mantenedoras do lar. 

A mulher/mãe, em sua nova função de cuidadora, adéqua seu cotidiano 

para se dedicar aos cuidados ao seu filho. A nova realidade se apresenta em 

deixar de trabalhar e assumir os cuidados. Para algumas mães, essa realidade 

deve ser ainda adaptada, devido às condições financeiras da família. Assim, 

identificou-se que três mães trabalham como consultoras de produtos de beleza 

(M.E.1, M.E.4, M.E.8) e, com isso, têm mais disponibilidade de tempo no 

domicílio. Uma mãe iniciou trabalhos artesanais com biscuit no próprio domicílio 

(M.E.5) e uma realiza faxina de forma esporádica (M.E.7). Outra mãe trabalha 

como manicure (M.E.9), realizando atendimento dentro e fora de seu domicílio. 

Duas mães participantes do estudo (M.E.2 e M.E.11) voltaram a estudar 

recentemente e estão fazendo curso superior, Pedagogia e Serviço Social, 

respectivamente.  

Abdicar de um emprego fora do domicílio também foi um aspecto 

encontrado por Dezoti et al. (2015), que afirmam em seu estudo que as mães 

cuidadoras de criança com paralisia cerebral dificilmente conseguem deixá-la sob 

a responsabilidade de outras pessoas, provocando uma ruptura de sua própria 

vida pessoal e profissional e uma obrigatoriedade no cuidar.  

 

Trabalhava sim. Trabalhava em casa de família, como doméstica. Parei 
com o nascimento dela. Eu tive que parar tudo na verdade [...] (M.E.10.3). 
 
Antes de eu ter ela eu trabalhava, depois que eu tive ela, não trabalhei 
mais não. Eu trabalhava na casa dos outros. Empregada doméstica 
(M.E.15.1). 
 
Depois que ela nasceu eu não tive mais condições de trabalhar. E eu 
prefiro cuidar do que deixar para uma outra pessoa (M.E.16.1). 
 
Eu sou artesã. De biscuit. Há pouco tempo eu estava trabalhando fora, só 
que fica muito difícil porque quem cuidava dele para mim era minha irmã, 
mas aí tem que pagar ela... e acaba que fica mais facilitado eu estar em 
casa (M.E.5.1). 
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Para Guerra et al. (2015), o papel da mãe no cenário familiar é o de 

detentora do cuidado integral que não poupa esforços para garantir o melhor aos 

filhos, especialmente quando este apresenta alguma deficiência. 

O abandono ou a diminuição do trabalho também foi verificado em estudo 

de Guerini et al., (2012). Os autores observaram que a alta demanda de cuidados, 

com a realização de procedimentos que se repetem várias vezes ao dia, e a 

necessidade de idas constantes às instituições de saúde inviabilizaram a 

permanência das cuidadoras do estudo em um trabalho formal. 

A dificuldade em manter um trabalho fora do próprio domicílio, observada 

neste estudo, foi relatada pelas mães devido à necessidade de cuidados e de 

acompanhamento nos diferentes serviços de saúde, sugerindo que estar próximo 

ao filho, dentro do próprio domicílio, facilita o controle sobre quaisquer demandas 

existentes. 

Eu tive que vir para BH porque os tratamentos dela são todos aqui... e lá 
não tem recurso nenhum, até hoje. Mudei para cá por conta dela. E parei 
de trabalhar também (M.E.10.4). 

 
Uma das atividades mais exigentes no cuidado à crianças e aos 

adolescentes com MMC é o cateterismo vesical. Todas as crianças e os 

adolescentes participantes deste estudo apresentam bexiga neurogênica como 

uma sequela característica da MMC e realizam o cateterismo vesical intermitente 

limpo. Lopes e Lima (2014) consideram o CIL o método de tratamento 

preferencialmente utilizado em todo o mundo para a prevenção da mortalidade 

por complicações renais e para a melhoria da qualidade de vida, em indivíduos 

com lesão medular congênita ou adquirida. A eficiência do método, que consiste 

na inserção de cateter por via uretral em intervalos de tempo determinados, exige 

disciplina, regularidade e disponibilidade. A continuidade reduz o risco de 

infecção, sua principal complicação. 

Com a análise dos dados, abstraiu-se que a necessidade de realização de 

cateterismo em intervalos regulares afeta, profundamente, o cotidiano das mães. 

O discurso da maior parte das mães/cuidadoras ficou marcado pela necessidade 

de seguimento e regularidade dos horários para o CIL. Esse aspecto determina o 

cotidiano das mães/cuidadoras, que em função desses horários organizam as 

suas próprias atividades diárias.  
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Eu procuro sair nesse horário para voltar no horário de fazer tudo... Meu 
dia é um relógio [risos]. Acaba você ficando numa rotina de relógio 
mesmo, não tem como [...] (M.E.10.22). 

  
Quando eu vou para a faculdade, não faz o cateterismo. Eu já faço 
antes e quando eu volto (M.E.11.8). 

  
Eu sempre programo de sair depois que eu já cuidei dela. Ela já foi para 
escola [...] (M.E.14.18). 
 
Mas normalmente em casa, fim de semana e férias, é de 4 em 4 horas 
certinho. São 5 cateterismos por dia (M.E.16.7).  

 
A regularidade para a realização dos cuidados, com horários 

preestabelecidos para administração de medicamentos e, especialmente, 

realização do CIL gera cansaço nas mães: 

 

Me cansa ter que ficar em cima dele, lembrando as coisas. Sempre 
estou supervisionando. Isso me gera cansaço. É uma coisa que me 
deixa magoada, por ele não ter aquela responsabilidade que ele poderia 
ter (M.E.9.28). 
 
Olha, às vezes não vou negar que eu fico assim, parece que eu estou 
sobrecarregada: Ah meu Deus, eu não tenho um dia da semana, que eu 
possa acordar... nem de final de semana, que eu possa acordar e falar 
assim: “hoje eu vou acordar 10h”. Eu não posso!!! Porque eu tenho 
antes das 10h, 6h da manhã, eu tenho um cateterismo para ser feito. E 
nem sempre ela volta para cama pra dormir. E aí começa a rotina tudo 
de novo, 6h da manhã. Então, ás vezes eu me sinto cansada 
(M.E.10.26). 
 
 

A reorganização da própria rotina e a construção de estratégias diárias 

para a realização de cuidados direcionados para o adequado funcionamento 

intestinal, a realização do cateterismo, cuidados com a pele e a administração de 

medicamentos configuram um plano de cuidados que as mães/cuidadoras 

elaboram e executam sem a participação dos profissionais. 

Destacou-se que algumas mães sentem dificuldades em incorporar as 

medidas de reeducação intestinal e os cuidados com a pele ao seu cotidiano, 

negligenciando esses cuidados em determinados momentos, ao passo que o CIL 

é realizado de forma sistemática.  

 

A massagem [abdominal], é raro de fazer. Ela mesma estava, esses 
dias, até fazendo. Não conseguiu controlar [o intestino] ainda, passa o 
dia inteiro de fraldas. O cocô é mais seco (M.E.3.5). 
 
Não costumo fazer massagem na barriga ou no bumbum [medida de 
reeducação intestinal] [...]. Não tem horário. Na hora que sair, saiu. Tem 
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vezes que ela sente e vai ao banheiro. Ou não sente e faz [cocô] na 
fralda (M.E.8.12). 
 
Ensinaram o treinamento para ela ficar no vaso, mas ela não fica. Se 
ficar lá, cinco minutos... ela já fica estressada. Não tem paciência de 
ficar. Aí a gente deixa (M.E.13.11). 

  
Machucado costuma ter pouco. Eu não tomo um cuidado assim não... 
eu só passo um creminho para não rachar (M.E.7.12). 

 

Foi apreendido nas entrevistas que todas as mães/cuidadoras consideram 

a realização do cateterismo um cuidado mais complexo e que pode provocar 

graves complicações renais caso seja negligenciado, com risco de morte para os 

filhos. Desse modo, percebeu-se que o CIL quase nunca deixa de ser realizado.  

 

Só não faço [o cateterismo] se for em local inadequado, porque até 
doente eu já fiz o cateterismo. Até doente (M.E.10.21). 
 
Assim, eu fiquei doente 15 dias, de cama 15 dias, foi difícil... foi a 
labirintite. Eu fazia o cateterismo, mal, mal... Não fazia todos os horários 
(M.E.14.11).  
 

Evidenciou-se também que apenas o reconhecimento dos benefícios com 

as medidas de reeducação intestinal e os cuidados com a pele, como 

regularização do hábito intestinal e ausência de lesões de pele, que podem 

comprometer a saúde e a socialização de seus filhos, não garante a efetivação da 

realização dessas medidas no cotidiano, comprometendo a continuidade desses 

cuidados no domicílio. A realização e a regularidade de horário para o cateterismo 

vesical se sobrepõe aos cuidados com a pele e as medidas de reeducação 

intestinal, podendo-se inferir que as mães valorizam a realização desse 

procedimento e, por vezes, negligenciam os demais cuidados, por reconhecer a 

complexidade do cuidado com o CIL e o risco real para a vida dos seus filhos ao 

não fazê-lo. 

A realidade das mães do estudo é a priorização dos cuidados ao filho. Para 

algumas, as atividades do cotidiano resumem-se a cuidados e afazeres 

domésticos. As oportunidades de divertimento e de lazer, quando existem, 

passam por idas à igrejas, visitas a familiares e passeios a locais públicos e de 

fácil acesso para cadeirantes, como shoppings.  

 

Meu e dela assim, eu priorizo tudo dela. Primeira coisa, levanto de 
manhã, cuidar dela primeiro. Aí depois vem casa, vem coisa minha, vem 
o que for. Mas a prioridade sempre foi dela (M.E.10.12). 
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A gente fica muito tempo preso. A gente sai para o médico e é só... 
(M.E.6.27). 
  
É muito difícil a gente sair. Muito difícil. Eles saem muito. Vão para a 
casa do pai, passear. De lá o pai leva para sair. Eu só muito difícil sair. 
Só dentro de casa mesmo. Eu até gosto de ficar em casa (M.E.8.25).  

 

 A dificuldade de desfrutar de momentos de lazer, pela dificuldade em sair 

de casa com todos os artefatos necessários, provoca restrição de atividades e 

isolamento social de toda a família, aspecto também apontado no estudo Guerini 

et al. (2012). Os autores demonstraram que a pausa na realização do cuidado 

vem acompanhada de preocupação pelo cuidador principal em torno da qualidade 

de cuidado prestado pela pessoa designada a substituí-la. 

Verificou-se pelos achados deste estudo e de outros autores, que confirmam 

o cotidiano das mães de crianças com condição crônica sofre profundas 

transformações desde o nascimento. Os sentimentos de medo e de insegurança 

estiveram presentes com a necessidade de cuidados antes desconhecidos. A 

exigência de cuidados diretos e em horários determinados, como o cateterismo, 

compromete a vida social das mães cuidadoras.  

Neste estudo, o cotidiano foi marcado por tarefas domésticas e de cuidados 

ao filho. As mães priorizam os cuidados com os filhos em detrimento de si 

mesmas. Destaca-se, também, que o baixo nível socioeconômico compromete as 

possibilidades de atividades de lazer das famílias, que se limitam a visitas a 

parentes e idas à igreja. A dificuldade de locomoção das crianças compromete 

ainda mais o lazer da família, que fica restrita em seu cotidiano dentro do próprio 

domicílio. 
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5.2 O cotidiano do cuidado no domicílio: a realidade de crianças e 

adolescentes com mielomeningocele 

 

Participaram do estudo 16 crianças e adolescentes com idade entre sete e 

17 anos e idade média de 12 anos, sendo 13 do sexo feminino (C.E.1, C.E.2, 

C.E.3, C.E.4, C.E.7, C.E.8, C.E.10, C.E.11, C.E.12, C.E.13, C.E.14, C.E.15, 

C.E.16) e 3 do sexo masculino (C.E.5, C.E.6 e C.E.9).  

Todos os participantes do estudo estão em idade escolar, no entanto, dois 

adolescentes não frequentam a escola (C.E.6 e C.E.15). Os demais frequentam 

escola pública. Duas crianças com déficit cognitivo grave frequentam escola 

especial (C.E.10 e C.E.16). É importante destacar que dos outros 12 

participantes, 10 estão regularmente matriculados no período escolar 

correspondente à idade esperada para crianças sem alteração do 

desenvolvimento, e apenas dois (C.E.2 e C.E.14) não estão no período escolar 

correspondente à idade esperada para criança sem alteração do 

desenvolvimento. 

A altura da lesão lombar (alta ou baixa) ou lombossacral predominou em 

dez participantes, havendo ainda cinco (C.E.2, C.E.12, C.E.13, C.E.15 e C.E.16) 

com lesão em nível torácico e um, sacral (C.E.11). A maioria dos participantes, 

10, era não deambulador (C.E.1, C.E.2, C.E.5, C.E.6, C.E.10, C.E.12, C.E.13, 

C.E.14, C.E.15, C.E.16) e todos possuíam cadeira de rodas, cinco eram 

deambuladores comunitários (C.E.4, C.E.7, C.E.8, C.E.9, C.E.11) com auxílio de 

órteses e somente um era deambulador domiciliar (C.E.3), com auxílio de 

andador.  

 Identificou-se que apenas três crianças não tiveram hidrocefalia (C.E.4, 

C.E.7 e C.E.9). Uma adolescente de 12 anos apresentou hidrocefalia com 

derivação espontânea (C.E.8), sem necessidade de instalação de válvula de 

derivação. Sete crianças e adolescentes tinham hidrocefalia, com necessidade de 

válvula de derivação, mas não realizaram trocas (C.E.1, C.E.5, C.E.6, C.E.11, 

C.E.12, C.E.13 e C.E.14). Cinco participantes manifestaram hidrocefalia, com 

necessidade de instalação de válvula de derivação e trocas subsequentes (C.E.2, 

C.E.3, C.E.10, C.E.15 e C.E.16). Foram duas as crianças que necessitaram de 

trocas de válvulas e tiveram comprometimento cognitivo grave devido às 

complicações, afetando seu desenvolvimento global (C.E.10 e C.E.16). 
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Duas das crianças do estudo (C.E.10 e C.E.16), ambas do sexo feminino, 

apresentavam déficit cognitivo grave e eram totalmente dependentes de suas 

mães para as atividades de vida diária, inclusive alimentação. As atividades 

cotidianas dessas crianças restringiam-se a frequentar a escola, uma no período 

da manhã e outra no período da tarde, sendo a última acompanhada por sua mãe 

também nessa atividade. As atividades de lazer de ambas envolviam a visita a 

parentes próximos. 

 Apenas três adolescentes (C.E.1, C.E.4 e C.E.7) eram totalmente 

independentes para o autocuidado e atividades de vida básica, bem como para a 

realização de algumas tarefas domésticas. Essas famílias eram compostas de 

pai, mãe e filhos. Duas delas residiam em casas maiores que as dos outros 

participantes, com melhor estado de higiene e de conservação. Todas as 

adolescentes possuíam irmãos mais novos e frequentavam escola regularmente. 

 Deformidades ósseas e musculares foram identificadas em duas 

adolescentes, sendo uma delas cadeirante (C.E.2) e a outra deambuladora 

domiciliar (C.E.3) com auxílio de andador. Ambas dependiam de ajuda de suas 

mães ou terceiros para o autocuidado e a realização de atividades de vida diária, 

sendo, portanto, dependentes. A dificuldade de abdução de quadril identificada na 

adolescente cadeirante tornava mais trabalhoso o cateterismo assistido por sua 

mãe e impedia a orientação para o autocateterismo, sendo uma dificuldade 

realçada pela mãe nos três encontros (O2a1; O2b1; O2c2). 

 A adolescente que possuía marcha domiciliar tinha deformidade 

importante na coluna e realizou cirurgia de correção de escoliose no período da 

coleta de dados, com o objetivo de facilitar os cuidados e promover sua 

independência. A realização da cirurgia no momento da coleta de dados não 

impediu a participação da família na pesquisa. 

Os demais participantes, nove, possuíam potencial para independência ou 

para maior participação em suas atividades de vida diária. Desses, três tinham 

marcha comunitária (C.E.8, C.E.9 e C.E.11) e seis eram cadeirantes (C.E.5, 

C.E.6, C.E.12, C.E.13, C.E.14 e C.E.15). Todos foram orientados e estimulados 

durante a segunda visita (O5b1; O5b2; O6b1; O8c3; O9c2; O11b2; O12b2; 

O13b1; O13b2; O14b2; O15b1) quanto à participação em seu autocuidado. O 

autocateterismo foi o cuidado mais demandado de orientação pelas mães. A 

família de uma das crianças, de apenas sete anos, foi orientada à participação em 
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atividades como vestuário e banho (O14b2). Um desses adolescentes, de 13 

anos, realiza o autocateterismo e o desejo de sua mãe era de que ele aprendesse 

a realização do toque retal para eliminação fecal (O9b2). 

A prática de atividade física regular ocorre entre três participantes (C.E.1, 

C.E.11 e C.E. 13). 

O quadro 2 apresenta os dados de caracterização de crianças e 

adolescentes participantes do estudo. 
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Quadro 2 – Caracterização de crianças e adolescentes participantes do estudo em  Belo Horizonte e região metropolitana, Minas 

Gerais, 2016 

 
 
 

Idade Sexo Escolaridade Uso de 
medicação 

Nível da Lesão Locomoção Hidrocefalia/ 
Derivação/ 

Troca 

 Dependência/ 
Independência 

Atividade 
Física 

C.E.1 13 Feminino 8º ano Não Lombar alto Não deambulador Sim/derivada Totalmente 
independente 

Sim 

C.E.2 11 Feminino 5º ano Sim Torácico Não deambulador Sim/derivada/trocas de 
válvulas 

Dependente parcial Não 

C.E.3 11 Feminino 6º ano Sim Lombar Deambulador domiciliar Sim/derivada/trocas de 
válvulas 

Dependente parcial Não 

C.E.4 10 Feminino 5º ano Sim Lombar baixo Deambulador comunitário Não Totalmente 
independente 

Não 

C.E.5 13 Masculino 8º ano Sim Lombar Não deambulador Sim/derivada Dependente parcial* Não 

C.E.6 17 Masculino ------ Sim Lombar Não deambulador Sim/derivada Dependente parcial* Não 

C.E.7 15 Feminino 1ºano/médio Sim Lombar baixo Deambulador comunitário Não Totalmente 
independente 

Não 

C.E.8 12 Feminino 8º ano Sim Lombossacra Deambulador comunitário Sim/derivação 
espontânea 

Dependente parcial* Não 

C.E.9 13 Masculino 8º ano Não Lombar Deambulador comunitário Não Dependente parcial* Não 

C.E.10 9 Feminino Especial Sim Lombar alto Não deambulador Sim/derivada/trocas de 
válvulas 

Totalmente 
dependente 

Não 

C.E.11 10 Feminino 5º ano Sim Sacral Deambulador comunitário Sim/derivada Dependente parcial* Sim 

C.E.12 10 Feminino 6º ano Sim Torácico Não deambulador Sim/derivada Dependente parcial* Não 

C.E.13 16 Feminino 3º ano/médio Sim Torácico Não deambulador Sim/derivada Dependente parcial* Sim 

C.E.14 7 Feminino 1º ano Sim Lombar Não deambulador Sim/derivada Dependente parcial* Não 

C.E.15 15 Feminino ----- Sim Torácico Não deambulador Sim/derivada/trocas de 
válvulas 

Dependente parcial* Não 

C.E.16 12 Feminino Especial Sim Torácico Não deambulador Sim/derivada/trocas de 
válvulas 

Totalmente 
dependente 

Não 

*Participantes com potencial para independência ou maior participação em suas atividades de vida diária 
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5.2.1 De casa para a escola 

 

Todas as crianças e adolescentes participantes do estudo estão em idade 

escolar, contudo, dois adolescentes não frequentam a escola. Um adolescente de 

17 anos (C.E.6) não frequenta a escola desde o início de 2014 e uma de 15 anos 

(C.E.15), desde o início de 2015. Ambos enfrentam dificuldades com aquisição de 

transporte que os conduza ao ambiente escolar. As mães desses adolescentes 

citam a inadequação da escola para receber cadeirante, declarando a não 

existência de rampas de acesso ou de banheiro adaptado que permita a 

realização do cateterismo vesical, bem como a dificuldade de aquisição de 

transporte.  

 

Não tem rampa. É cheio de buraco, não dá para ela ir sozinha. Então eu 
prefiro deixar em casa (M.E.15.14). 
 
Ele passa o dia em casa. Já tem dois anos. Já era para ele está no 
segundo agora. É o especial mesmo. Os particulares não aceitam ele. O 
ônibus, nem você pagando eles aceitam e o da prefeitura não tem, não 
fornece, forneceu até o nono ano (M.E.6.15).  

 

A análise dos registros em diário de campo, provenientes das observações 

realizadas nas visitas domiciliares, permitiu identificar que para os dois 

adolescentes em questão (C.E.6 e C.E.15), a permanência no domicílio foi 

predominante e ambos referiram não sentir prazer em realizar quaisquer 

atividades fora do domicílio, preferindo ficar em casa, assistindo televisão ou 

ouvindo músicas, isolando-se, portanto, do contato com seus pares de idade. 

Observou-se, ainda, durante realização de visita domiciliar ao adolescente 

C.E.6 (O6a1, página 119), que o estreito  beco de acesso para a entrada ao 

domicílio possui uma escada que impede a passagem de sua cadeira de rodas. O 

relato de sua mãe descreve a difculdade que é a tarefa de ir até a rua, tornando-

se um ato de grande complexidade :  

 
Eu tenho vontade de levar ele lá na rua [pareceu algo muito distante]... 
Mas tem aquela escada do vizinho que atrapalha de passar a cadeira 
de rodas (M.E.6.25). 

 

Além desses dois casos que retratam a inadequação das escolas em 

receber crianças com condições crônicas de saúde e a dificuldade de aquisição 
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de transporte que as conduza às escolas, a maioria das mães citou as mesmas 

dificuldades.  

Moreira, Gomes e Sá (2014) acreditam que as escolas exercem importante 

papel social como mediadoras na formação e nos cuidados com crianças e 

adolescentes com ou sem alteração de desenvolvimento. 

As escolas devem estar aptas para receber crianças e adolescentes que 

apresentem ou não limitações físicas ou alterações do crescimento e 

desenvolvimento. A alteração do padrão de marcha é uma das sequelas da MMC, 

decorrente da malformação que compromete a medula espinhal e das alterações 

ortopédicas. 

Utilizou-se a classificação de Findley (FINDLEY et al., 1987) para 

determinar a forma de locomoção de crianças e de adolescentes com MMC do 

estudo, a mesma padronizada e utilizada pelo Hospital Sarah de Reabilitação. 

Identificou-s,e assim, que dez participantes foram considerados não 

deambuladores, ou seja, sem capacidade para locomover-se de forma 

independente e com necessidade de cadeira de rodas para sua locomoção, 

mesmo para curtas distâncias. Os deambuladores domiciliares são capazes de 

locomover-se de forma independente dentro do próprio domicílio, na escola, ou 

em curtas distâncias, utilizando-se ou não de auxílios a locomoção como órteses 

ou andadores, podendo necessitar de cadeira de rodas para grandes distâncias, 

sendo uma adolescente classificada como tal. Foram identificados, ainda, cinco 

deambuladores comuntários que realizam marcha independente com ou sem 

auxílio locomoção, inclusive para grandes distâncias e não necessitam de cadeira 

de rodas. 

Os dez participantes do estudo, classificados como não deambuladores 

possuíam cadeira de rodas. O uso de cadeira de rodas no ambiente escolar exige 

modificação do ambiente físico, tais como a construção de rampas de acesso e, 

por vezes, a ampliação de portas que permitam a livre passagem das cadeiras. 

Ademais, especificamente no caso de crianças e adolescentes com MMC, que 

realizam cateterismo vesical, a escola deve se preparar com a adequação de 

banheiro que possibilite a realização do procedimento, o que não se detectou no 

relato das mães e dos próprios adolescentes.  
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Não é que a escola é adaptada, eles disponibilizam o banheiro dos 
professores (M.E.4.6). 
 
Na escola faço o cateterismo uma vez, só às 14h. Eu uso o banheiro dos 
professores (C.E.9.7). 

 

Houve também o depoimento de uma mãe sobre a adaptação inadequada 

da escola, que interferia no desejo da adolescente em frequentar esse ambiente, 

comprometendo seu rendimento e desempenho escolar: 

  

Na escola tem rampa. Tem elevador, só que o elevador nunca funciona. A 
rampa é muito inclinada. A cadeira dela é pesada, a mochila dela é 
pesada (M.E.13.28). 
 
Ela faltava. Pegou recuperação, quase que foi reprovada, porque não 
queria ir para a escola (M.E.13.31). 

 
A escola é um local de socialização, favorável a construção e ao 

estabelecimento de relações de amizade. Não fazer parte desse contexto na fase 

em que essas crianças e adolescentes se encontram, compromete sua 

socialização, limita seus contatos e interfere negativamente em seu 

desenvolvimento pessoal. 

As mães afirmaram ser conhecedoras das necessidades de seus filhos, 

com condição crônica de saúde, frequentarem escolas, buscando a inclusão 

mesmo enfrentando adversidades. O depoimento das mães (M.E.13 e M.E.15) 

revela luta pelos direitos, desgaste pelas dificuldades e desamparo pelos setores 

responsáveis.  

 
Foi a única escola estadual que eu achei nas redondezas do 
bairro...Que tinha mais acesso para ela, que tinha rampa. É só essa! 
Quando aconteceu esse fato da gente discutir [solicitar elevador], aí eu 
fiquei doidinha: “Qual escola eu vou colocar? Só essa que tem rampa 
(M.E.13.30).  
 
Vai ficar em casa [a filha não vai para a escola], porque eu estou 
correndo daqui, correndo dali e o povo não está fazendo nada, me 
ajudando em nada. Eles falam: “lugar de criança é na escola”, mas na 
hora que eu vou mandar... eles tiraram o escolar [transporte] dela, 
porque ela tinha o escolar. Tiraram tudo. A escola não tem rampa. É 
cheia de buraco. O banheiro não dá para entrar, porque eu tenho que 
pegar ela no colo pra colocar. Não tem a tampa do vaso, entendeu?. 
Então é tudo com luta (M.E.15.15). 

 

É importante considerar as alterações de aspecto cognitivo inerentes à 

MMC para caracterizar, compreender e promover o melhor desempenho das 
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crianças e dos adolescentes em suas funções básicas e em atividades sociais e 

escolares.  

Os diferentes graus de comprometimento neurológico interferem e 

caracterizam o comportamento e o perfil cognitivo de indivíduos com MMC. A 

associação mais forte com disfunção cognitiva é a hidrocefalia e suas 

complicações. A hidrocefalia ocorre em 80-95% dos casos e resulta no 

comprometimento do desenvolvimento de aptidões espaciais. Além disso, as 

complicações de tratamento da hidrocefalia, como obstrução ou infecção de 

válvulas de derivação, podem ter impacto dramático no resultado neurocognitivo. 

Também a malformação de Chiari II, presente na maioria dos indivíduos, 

compromete a coordenação motora e tem papel crítico no desempenho de 

funções cognitivas específicas, tais como atenção, planejamento e aprendizagem 

(RAMSUNDHAR; DONALD, 2014). 

Para a realização deste estudo, não foram realizados testes psicológicos 

de avaliação da função congnitiva. Porém reconhece-se que duas participantes 

apresentavam grave comprometimento cognitivo em decorrência de complicações 

relacionadas a hidrocefalia, necessidade de derivação e trocas do sistema de 

drenagem. Apenas três dos 16 participantes não apresentaram hidrocefalia. 

Não obstante a limitação de socialização enfrentada por essas crianças e 

adolescentes no ambiente escolar, ficou demonstrado que existe também a 

dificuldade de acesso a outros ambientes. A partir dos relatos de todas as mães 

do estudo, elas afirmam enfrentar problemas na utilização de transporte público, 

bem como no deslocamento do local de residência ao ponto de ônbus e outros 

lugares. 

A dificuldade em utilizar transporte público, pelo estado de conservação 

inadequado, como também pela intolerância dos demais usuários, restringe ainda 

mais a vida social da criança, comprometendo, inclusive, a vida social de sua 

família. A socialização dessas crianças e adolescentes é negativamente afetada, 

uma vez que sair de casa torna-se uma tarefa difícil, insegura e que gera 

sofrimento, como observado nos seguintes relatos: 

 

Na verdade, a maior dificuldade que eu tenho com ele é a questão de 
transporte. É a maior. É a maior de todas (M.E.5.29). 
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Mas tem pessoas que fazem cada absurdo com a gente dentro do 
ônibus. Não é fácil. Tanto que, quando pode, o pai dela prefere levar 
(M.E.7.22).  
 
A gente não pega ônibus porque é muito... Olha, eu já passei tanta raiva 
com ônibus. Ela quase já caiu do elevador do ônibus. O elevador do 
ônibus despencou comigo e com ela lá de cima. Já... o ônibus vem e 
não tem elevador. Eu atraso a consulta porque tem que esperar outro 
ônibus porque eles não ajudam a colocar a cadeira dentro do ônibus 
(M.E.10.39). 

 

Existe um desafio social enfrentado pelas mães de crianças e de 

adolescentes com MMC deste estudo, representado por barreiras arquitetônicas e 

estruturais. O transporte público, apesar de ser gratuito, não oferece condições de 

uso viável, limitando o livre ir e vir da criança e do adolescente como qualquer 

cidadão. A aquisição de transporte escolar adaptado para cadeirante também 

representou um grande desafio para uma das mães:  

 

A minha maior dificuldade é essa. A questão do sair. Do sair. Na escola, a 
questão do ônibus, eu custei a arrumar van, porque as pessoas não 
querem. Não querem (M.E.5.32). 
 

A assistência à saúde da criança encontra-se em processo de construção. 

Sua inserção na sociedade, assim como os cuidados à saúde infantil, apresentou 

avanços refletidos na redução da mortalidade infantil e implantação de políticas 

públicas. Entretanto, muitas ações ainda precisam ser pontuadas, discutidas e 

reorganizadas para que os avanços possam refletir as reais necessidades da 

população infantil, com ou sem necessidade especial de saúde (ARAÚJO et al., 

2014). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990 (BRASIL, 1990) constituem dispositivos que 

respaldam a garantia do direito à vida e à saúde e amparam os direitos de 

cidadania. Apesar da garantia constitucional, a realidade expressa pelos relatos 

das mães e das crianças e adolescentes desvela a existência de entraves. 

Ressaltaram-se também as dificuldades de acesso a locais públicos e a 

inadequação de diversos ambientes, como restaurantes, shoppings, zoológicos e 

banheiros públicos, para receber criança ou adolescente com condição crônica de 

saúde. Esse conjunto de fatores restringe a vida social e compromete as 

atividades de lazer de todos os membros da família:  
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Eu, dependendo de lugares, eu não vou porque eu não tenho lugar para 
fazer cateterismo (M.E.10.13). 
 

As limitações de acesso às escolas e aos locais públicos acima descritos, 

seja pela inadequada infraestrutura de diversos ambientes ou pela inviabilidade 

do uso de transporte público determinou o dia a dia dos participantes. 

Acrescentando-se questões de ordem econômica, como o baixo nível 

socioeconômico dessas famílias, foi possível evidenciar que a maior parte das 

crianças e dos adolescentes têm o cotidiano marcado pelas idas à escola, sendo 

o lazer restrito a idas a igrejas e visitas a parentes.  

 

Nosso dia a dia é em casa. A gente não faz nada de lazer... nada 
(M.E.6.18). 
 
Lazer? Passear na casa do primo. Ver o avô. De vez em quando vai ao 
shopping. Tem shopping aqui perto... É mais é ela brincar lá embaixo 
mesmo (M.E.11.11). 
 
É muito difícil ela brincar na rua, tem bastante tempo... Eu sempre 
chamo as coleguinhas dela para brincar aqui. Ela fica mais em casa. Sai 
mais pra ir para a escola, para ir para a igreja. Minha mãe vem ou a 
gente vai todo final de semana. Não temos carro (M.E.12.24) 

 

Assim como em estudo realizado por Zamberlan, Neves e Silveira (2012), 

percebe-se a inexistência de locais e serviços adequados que atendam às 

demandas sociais e culturais. As autoras preconizam que a dificuldade de 

programas sociais e culturais para crianças com condições crônicas de saúde 

pode estar relacionada às limitações de estabelecimento de vínculos que não 

sejam consanguíneos, uma vez que a família nuclear representa a única rede 

social da criança. 

As crianças com doenças crônicas buscam reconhecimento como pessoa 

com voz e desejos, que detém e forma opinião. Estudo sobre as revelações de 

crianças com doença crônica revelou que as categorias temáticas: “interações”, 

“luta”, “apoio” e “dúvida” marcaram seu cotidiano (MATOS et al., 2014).  

Os entraves sociais apresentados no presente estudo, relacionados ao 

acesso à escola, aos locais públicos e ao uso de transporte público comprometem 

a socialização de crianças e adolescentes e podem ter contribuído com o fato de 

apenas duas das três adolescentes independentes (C.E.1 e C.E.7) possuírem um 

bom ciclo de amizade, tanto na escola como no entorno da própria residência, 

impactanto, inclusive, na formação de sua identidade. 
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As dificuldades em desempenhar atividades com seus pares de idade no 

ambiente escolar ou em locais públicos e de construir vínculos de amizade, 

gerando isolamento, foi apontado por pelo menos sete participantes (C.E.2, C.E.3, 

C.E.4, C.E.5, C.E.6, C.E.13 e C.E.15).  

A realização da observação, e posterior registro em diário de campo, 

permitiu uma aproximação e compreeensão do perfil comportamental das 

crianças e adolescentes do estudo. Assim, verificou-se, por exemplo, que três 

adolescentes (C.E.6, C.E.13 e C.E.15) apresentavam comportamento mais tímido 

e retraído, mostrando-se introspectivos durante a entrevista e nas observações. 

(O6a2, página 120; O13a1, página 284; O15a1, página 324).  

Durante a realização da terceira visita domiciliar à casa de uma das 

adolescentes independentes (C.E.4), a mãe informou que a filha é calada e 

entristecida, por vezes agressiva com os pais, briga com o irmão e até grita. A 

mãe informou também que a filha apresenta dificuldade de relacionamento com 

outros adolescentes na escola (O4c2, página 86). 

De modo semelhante, ao final da terceira visita a uma adolescente com 

potencial para independência (C.E.13), a mãe confidenciou que acredita que a 

filha está entristecida, pois seu aniversário se aproxima e ela não tem amigos com 

quem comemorar (O13c3, página 298).   

Outra mãe comenta que a filha não gosta de sair de casa e permanece 

muito tempo calada, entristecida (O15a2, página 324). Durante a terceira visita, a 

adolescente chorou muito e afirmou:  

 

É muito difícil, queria ser olhada como todo mundo (O15c1). 

 

Os participantes potencialmente independentes, C.E.5, C.E.6, C.E.8, 

C.E.11, C.E.12, C.E.13, C.E.15 e até mesmo uma independente, C.E.4,  

apresentaram dificuldade de estabelecer e manter vínculos de amizade. O perfil 

de comportamento retraído foi observado entre esses adolescentes, durante a 

realização das visitas domiciliares. Infere-se, portanto, que as dificuldades sociais, 

somadas as questões de ordem cognitiva características da MMC, dificultaram a 

socialização desses participantes. Isso determina um perfil de comportamento 

tímido, marcado por dificuldade de expressão e de interação com a pesquisadora 

durante as visitas domiclliares.  
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É importante que não só os profissionais de saúde, mas especialmente os 

educadores fiquem atentos aos riscos que determinados comportamentos podem 

oferecer aos grupos de convivência e ao sofrimento que pode ser expresso no 

gerenciamento da condição crônica, valorizando e incentivando as capacidades 

de crianças e adolescentes (MOREIRA; GOMES; SÁ, 2014).  

 Salienta-se também que apenas três adolescentes realizam atividade física 

regularmente (C.E.1, C.E.11 e C.E.13). Duas praticam natação e uma, aulas de 

dança e caminhada. Um estudo transversal sugere que a prática de atividade 

física e possuir aptidão aeróbica estão associadas a menor dificuldade na 

participação de adolescentes com MMC. A aptidão aeróbica, relacionou-se, 

incluvise, a maior participação em atividades de vida diária e a melhor 

desempenho de papeis sociais, no entanto, os autores referem à necessidade de 

estudos que confirmem tal hipótese (BUFFART et al., 2009). 

No presente estudo, o cotidiano de crianças e dos adolescentes com MMC 

foi caracterizado por dificuldades e limitações, evidenciando-se, principalmente, 

questões de ordem estrutural no ambiente escolar e de acesso à serviços de 

transporte e aos locais públicos. O baixo nível socioeconômico das famílias pode 

ter contribuído para a caracterização dessa realidade. Essas dificuldades 

acarretam uma restrição de atividades e limitam a participação das crianças e 

adolescentes, colocando-as em condição de vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade de crianças com necessidades especiais de saúde não 

está relacionada a sua incapacidade em si. Pelo contrário, diz respeito a sua 

capacidade de adaptação para superação de fatores de risco. Em uma sociedade 

pouco inclusiva, essa adaptação é limitada. Consideram-se também fatores de 

ordem socioeconômica e cultural, bem como serviços envolvidos com a situação 

de uma enfermidade como agravantes dessa vulnerabilidade (SILVEIRA; NEVES, 

2012). 

Crianças e adolescentes com MMC necessitam ultrapassar barreiras 

arquitetônicas dentro das próprias casas, bem como extrapolar os muros dos 

próprios domicílios, de modo a promover seu desenvolvimento e sua 

independência.  

Reconhece-se, portanto, um problema de ordem social, desenhado pela 

invisibilidade dessas crianças e adolescentes. O amparo de leis existe, no 

entanto, a realidade se configura de forma diversa, permeada por entraves e 
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desafios. Muitas vezes, as mães precisam lutar por direitos que, teoricamente, 

são garantidos. Como observado, essa vitória nem sempre acontece e as 

crianças e os adolescentes são prejudicados com limitações sociais que vão 

repercutir em todo o seu desenvolvimento pessoal.  

As crianças e os adolescentes com MMC precisam sair da invisibilidade 

social e serem vistos pela população, permitindo o desenvolvimento de sua 

independência e a construção de sua autonomia. Essa árdua tarefa deve ter a 

colaboração de diferentes setores sociais. A escola é ambiente propício para o 

estabelecimento de relações e de desenvolvimento pessoal. A assistência social 

representa a garantia e o amparo legal dessas famílias para a conquista de seus 

direitos previstos por lei. Pela complexidade clínica e alta demanda de cuidados, 

crianças e adolescentes com MMC necessitam de acompanhamento por 

diferentes profissionais de saúde, da atenção básica aos serviços de reabilitação. 

Sugere-se, portanto, a efetiva integração nos âmbito da educação, saúde e 

assistência social para a construção de políticas públicas direcionadas. 
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5.2.2 Desejo de independência: sonho ou realidade? 

 

 Com a análise dos dados, identificou-se que apenas três participantes, 

todas do sexo feminino, C.E.1, C.E.4 e C.E.7, com idade de 13, 10 e 15 anos, 

respectivamente, eram totalmente independentes para o autocuidado e, inclusive, 

participavam de atividades domésticas. 

 

Ela é muito independente. Eu não ponho a mão nela pra nada, pra nada 
(M.E1.3). 
  
Vasilha é obrigação dela, eu tiro as panelas e lavo, mas no dia em que 
ela tá em casa... as vasilhas é obrigação dela (M.E.4.18).  
 
Eu faço o cateterismo sozinha. Na hora que eu vou para a escola, mais 
ou menos a hora que eu acordo, umas 6:00 horas. Na hora que eu 
chego, que é meio dia e quarenta. 5:00 horas da tarde, mais ou menos 
isso. E na hora que eu vou dormir, que já dá umas 9:00 horas [21 
horas]. Sempre quatro vezes por dia. Até no final de semana. Não 
costumo perder xixi. (C.E.7.6). 

 

Duas participantes, também do sexo feminino, C.E.10 e C.E.16, com idade 

de nove e 12 anos, respectivamente, apresentavam grave comprometimento 

cognitivo e eram totalmente dependentes de suas mães, necessitando de auxílio 

até mesmo para a alimentação:  

 

Ela é totalmente dependente, para comer, para tudo (M.E.10.16). 

 

Hoje sim [ela é totalmente dependente de mim]. É onde ficou mais 
difícil para eu estar carregando... para transporte, né? Porque hoje 
o corpo parece que ficou assim mais pesado e ela... Antes ela não 
conseguia sentar assim, igual a gente numa cadeira, mas se eu 
sentasse ela na cama, ela ficava assim... Você entendeu? Ela não 
caía para o lado. Se eu deixasse ela sentadinha no chão e fosse 
até lá fora atender a porta, ela ficaria também, não caía, mas hoje, 
não dá conta. Tem que ficar cercando com travesseiro para ela 
não cair (M.E.16.4). 
 

Os onze demais participantes apresentavam potencial para independência, 

em maior ou menor grau, decorrentes de suas carcaterísticas motoras e 

comportamentais. Duas adolescentes, C.E.2 e C.E.3, ambas com 11 anos de 

idade, apresentavam limitações motoras significativas e, por essa razão, não se 

investiu em atividades de estimulação para ganho de independência com essas 

participantes. Uma delas, C.E.3, foi submetida a cirurgia no momento da coleta de 

dados do estudo. 
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Foram nove os participantes que apresentavam potencial para 

independência, C.E.5, C.E.6, C.E.8, C.E.9, C.E.11, C.E.12, C.E.13, C.E.14 e 

C.E.15.  

A criança mais jovem do estudo, C.E.14, com 7 anos, é uma não 

deambuladora potencialmente independente e seus cuidados são realizados, 

exclusivamente, por sua mãe. Foi observado que a criança tem boa mobilidade 

corporal, é comunicativa e demonstrou interesse em desempenhar atividades de 

autocuidado e domésticas, sendo possível direcionar a família quanto às 

atividades de estimulação. A mãe se referiu a dúvidas quanto às medidas de 

reeducação intestinal, afirmando ser essa a sua principal dificuldade, e inclusive, 

um elevado gasto com a compra de fraldas descartáveis. C.E.14 foi incentivada a 

participar do autocuidado, no banho e na retirada de fraldas, e de atividades 

domésticas, como guardar brinquedos e vasilhas. A mãe foi reorientada quanto às 

medidas de reeducação intestinal. Ao final da terceira visita a essa família, o 

relato da mãe era de melhora no padrão de funcionamento intestinal da filha e 

aumento da participação da criança nas atividades propostas. 

Os demais participantes do estudo, C.E.5, C.E.6, C.E.8, C.E.9, C.E.11, 

C.E.12, C.E.13 e C.E.15, eram adolescentes com idade entre 10 e 17 anos e 

dependiam, parcialmente, de suas mães para a realização de cuidados. Desses, 

três eram deambuladores comunitários, C.E.8, C.E.9, C.E.11, os demais, 

cadeirantes. Apenas o adolescente C.E.9 realizava o autocateterismo de forma 

independente, os demais dependiam de suas mães para essa atividade. Todos 

eram dependentes para a realização das manobras de regulação intestinal, 

dependiam parcialmente para o vestuário e eram independentes para a 

alimentação. 

Observou-se que todos apresentavam um perfil de comportamento retraído 

e tímido. Apesar de serem dependentes de suas mães, o desejo por 

independência e autonomia apareceu como uma constante no cotidiano desses 

participantes. O relato das mães dos participantes com potencial para 

independência, assim como dos próprios adolescentes, propõem forte desejo de 

independência.  

 

Ela até toma banho só, eu deixo, mas de vez em quando eu dou um 
faxinão (risos)... Ela escova os dentes e come sozinha. Ela não faz o 
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CAT sozinha... sozinha ainda não... só me ajuda... passando gel... 

limpando.... (M.E.2.18). 
 
Ele já coloca fralda sozinho, Graças a Deus [com uma forte ideia de 
gratidão e alívio]. Ele não consegue ainda colocar uma das talas 
(M.E.5.14). 
 
Eu não sei por que minha mãe me leva de van, a escola é aqui na frente 
(C.E.9.12).  
 
Quando minha mãe faz algumas coisas para mim eu me sinto um bebê. 
Eu gosto de fazer tudo sozinha. Eu como sozinha, vestir, tirar roupa 
sozinha (C.E.12.31). 

 

A maioria das crianças e dos adolescentes com MMC tem capacidade para 

ter estilo de vida independente e autônomo, sendo fundamental que sejam 

incentivados de forma a atingir um grau de independência que lhes permita 

sobreviver e gerir suas vidas (CASEIRO; GONÇALVES; MALHEIRO, 2013). Os 

autores acrescentam que a intervenção com as crianças e suas famílias deve ser 

iniciada o mais precoce possível, com estimulação em atividades de vida diária e 

social, por meio do processo de reabilitação. 

O processo de reabilitação de crianças e adolescentes com 

mielomeningocele envolve, necessariamente, a presença de um cuidador 

principal e implica compreensão de elementos intrínsecos ao cotidano dessa 

população. Muito além da simples execução de técnicas de cuidados, é 

necessário refletir sobre aspectos que impactam na qualidade de vida dos atores 

envolvidos nesse processo. 

Neste estudo, foram utilizados os conceitos definidos por Cardol, Jong e 

Ward (2002) para discutir reabilitação, independência, autonomia e participação. 

A reabilitação é o processo que visa recuperar ou manter o mais alto nível 

possível de autonomia do indivíduo, a fim de maximizar a sua participação. 

Considera-se a importância da reabilitação em indivíduos com condições crônicas 

de saúde, congênitas ou adquiridas. Para crianças e adolescentes com MMC, 

esse processo busca habilitá-los para o desempenho de atividades normalmente 

realizadas por seus pares de idade, sem alteração de crescimento ou 

desenvolvimento. A autonomia diz respeito a capacidade de um indivíduo gerir a 

própria vida, ter poder de decisão, capacidade de reflexão e escolha, discernir 

sobre quais condutas adotar para melhor viver. Ao passo que ser independente 

está relacionada a capacidade de realizar tarefas sozinho, sem auxílio de 
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terceiros. A participação, por sua vez, relaciona-se ao envolvimento do indivíduo 

em situações da vida e pode ser avaliada pelos hábitos de vida do sujeito, suas 

atividades sociais cotidianas, a dificuldade de desempenho e assistência 

necessária. 

As crianças com condições crônicas de saúde, que pela incapacidade 

natural de se cuidar de forma independente, necessitam de cuidados dos pais, 

cuidadores ou responsáveis, devem ser incentivadas e estimuladas para aquisção 

de independência e de autonomia o mais precoce possível. 

A idade média dos oito participantes, potencialmente independentes deste 

estudo, foi de 12 a 14 anos. Investigações sugerem que a transição de cuidados 

da adolescência para a idade adulta deve ser iniciada aos 14 anos de idade, ou 

antes, caso a criança consiga compreender sua condição de saúde e demonstre 

interesse na continuidade dos planos de tratamento. Esse processo de transição 

precisa ser trabalhado de forma gradual e articulada entre os profissionais da 

saúde, nos diferentes níveis de atenção, e as famílias (LE; MUKHERJEE, 2015). 

Reconhece-se ainda que crianças a partir de seis anos de idade, com 

habilidades manuais funcionais e sem comprometimento cognitivo, podem ser 

consideradas adequadas para iniciar o processo de aprendizagem do 

autocateterismo. A transição para o autocateterismo pode ser problemática e 

negativamente influenciada por fatores relacionados à complexidade, à 

comprometimentos funcionais adicionais, à própria deficiência, bem como 

aspectos econômicos, sociais e culturais da família (FALEIROS, 2012).  

Os adolescentes com potencial para independência manifestaram o desejo 

de se tornarem independentes, referindo-se ao desejo de estudar em uma 

universidade, se formar e trabalhar. Porém, evidenciou-se uma contradição entre 

discurso e prática, uma vez que ainda existe a necessidade de realização de 

cuidados ou direcionamento por suas mães: 

 

Não sei os horários, minha mãe sabe. Mas eu não sei os horários. Ela 
lembra os horários [...] (C.E.9.6). 
 
Não gosto muito de fazer o cateterismo (C.E.11.17). 
 
Ficar sem fralda é uma boa ideia. Ótimo. Uso fralda mais por medo 
mesmo... do xixi... (C.E.13.8). 

 



 87 

Esses oito participantes ainda não realizam o cateterismo vesical de forma 

independente. Mas, como foi discutido, o processo pode ser iniciado aos seis 

anos de idade. Esse fato repercute na formação desses jovens, uma vez que 

interfere em sua privacidade, desrespeitando a própria intimidade, pela 

necessidade de manipulação da genitália por outra pessoa, pelo menos quatro 

vezes por dia.  

Por essa razão, durante a realização das visitas domiciliares, 

especialmente durante a segunda visita, crianças e adolescentes com potencial 

para independência eram acompanhados na realização de atividades de 

autocuidado e domésticas. Os adolescentes C.E.5, C.E.6, C.E.8, C.E.9, C.E.11, 

C.E.12, C.E.13, C.E.15 receberam orientações para o autocuidado, 

especialmente para a realização do autocateterismo, maior demanda das mães:  

  

Eu acredito que os meninos dessa idade já fazem sozinho [o 
cateterismo] e ele faz, porém a gente tem que estar acompanhando 
ainda. Estou tentando deixar ele fazer sozinho.... (M.E.5.8).  
 
Para o cateterismo eu tenho que dar na mão dele tudo. Ele faz, ele 
passa, mas eu dou na mão dele (M.E.6.9). 

  
Eu só ajudo mesmo na hora do cateterismo, mas o resto ela faz 
sozinha... Calça a tala sozinha, tira sozinha. Troca de roupa. Até o 
cabelo ela sabe pentear sozinha (M.E.8.14). 
 
É um desejo meu, do pai.. que ela aprenda (M.E.11.24).  
 
Quero que ela fique mais independente, principalmente para o 
cateterismo (M.E.12.28). 

 
Ao final da pesquisa, dois adolescentes (C.E.5 e C.E.11) tornaram-se 

independentes para o autocateterismo, enquanto os demais melhoraram sua 

participação no procedimento de forma considerável, passando a realizar o 

procedimento sob supervisão materna ou com algum direcionamento verbal.  

As mães mostraram-se satisfeitas e reafirmaram seu desejo quanto à 

independência dos filhos, aumentando suas expectativas para o futuro. A mãe 

M.E.6 informa que está muito feliz pelo fato do filho realizar o autocateterismo, 

embora, às vezes, necessite de supervisão. Ela informou, inclusive, que retomou 

as aulas de direção que havia suspendido (O6c1, página 131). 

Durante a realização da terceira visita domiciliar a uma criança 

potencialmente independente (C.E.11), a mãe reportou que as visitas 
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despertaram o interesse da filha, o seu desejo de aprender. O pai acredita que a 

motivação de fora é que fortalece o interesse. Ambos afirmam que a tentativa de 

autocateterismo no domicílio proporcionou um sentimento de segurança para a 

filha (O11c3, página 252). 

As adolescentes C.E.8 e C.E.12 passaram a participar, ativamente, do 

autocateterismo, após orientação realizada na segunda visita. Compreendendo-se 

que a transição de cateterismo assistido para autocateterismo pode ser um 

processo lento e gradual, ficou acordado com essas adolescentes e suas mães a 

continuidade de estimulação.  

O adolescente C.E.9 que era independente para o cateterismo e 

dependente para realização de manobras de reeducação intestinal, foi orientado 

quanto ao auto toque dígito anal para extração de fezes, mostrando um bom 

desempenho.    

Reafirma-se, aqui, a importância da visita domiciliar como ferramenta que 

permite aproximação entre profissional da saúde e família, garantindo o 

estabelecimento de vínculo. A relação profissional/família, pautada no respeito e 

na confiança, favoreceu o estabelecimento de metas viáveis e na consequente 

conquista do objetivos.  

Deve-se considerar as dificuldades existentes em processo de transição de 

cuidados. Um estudo comparativo entre Brasil e Alemanha apontou que os 

sentimentos de medo, vergonha, insegurança, angústia, estranheza, preocupação 

e desmotivação dificultam a realização cateterismo vesical por indivíduos com 

MMC e seus cuidadores. O medo foi relatado, principalmente, por crianças com 

idade média de 8,1 anos, ao passo que o sentimento de vergonha foi referido por 

indivíduos com MMC com idade média de 20 anos, nos dois países. Medo e 

insegurança também foram os principais sentimentos apontados pelos cuidadores 

(FALEIROS et al., 2015). 

As adolescentes C.E.13 e C.E.15, ambas cadeirantes, com 17 e 15 anos, 

respectivamente, apresentaram maior dificuldade no desempenho das atividades 

propostas e ao final da terceira visita foram observados poucos ganhos de 

independência. Ambas ainda dependiam de suas mães para o cateterismo. 

C.E.13 apresentou melhora nas transferências, conseguindo passar de sua 

cadeira de rodas para a própria cama e vice-versa, sozinha. As duas participantes 

apresentavam um padrão de funcionamento intestinal mais constipado e 
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dificuldade de seguimento das medidas de reeducação intestinal, o que se 

manteve ao final da terceira visita. As duas manifestaram sentimento de 

repugnância para a realização do autocateterismo. 

Estudo acerca do estilo de vida, participação e qualidade de vida com 51 

adolescentes e adultos jovens com MMC demonstrou que uma grande proporção 

tinha dificuldade em participação, especialmente, em autocuidado, atividades 

domésticas, mobilidade, lazer e emprego, conferindo maior dependência para 

realização de suas atividades de vida diária e baixo poder de tomada de decisão 

(BUFFART et al., 2009).  

Os desafios relacionados ao desenvolvimento de um adolescente 

perpassam pela procura de identidade, autonomia emocional e econômica, 

estabelecimento de relações interpessoais, independência dos pais e procura por 

uma vocação. Reconhece-se que esses desafios tornam-se mais difíceis para 

adolescentes com MMC que exibem limitações cognitivas e motoras, 

dependência prolongada dos pais, limitações nas experiências de vida e 

isolamento social (CASEIRO; GONÇALVES; MALHEIRO, 2013). 

Com o tratamento eficaz de complicações comuns, como a hidrocefalia e a 

bexiga neurogênica, a maioria dos indivíduos com mielomeningocele sobrevive 

até a idade adulta. Há 50 anos, a sobrevivência era de aproximadamente 10%. 

Atualmente, a sobrevivência até a idade adulta é de mais de 50% e o foco é a 

transição dos cuidados ao longo da adolescência, com abordagem de questões 

que podem comprometer a qualidade de vida (FIEGGEN et al., 2014). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a adição de ácido fólico a alguns 

cereais reduziu o número de nascimentos de crianças com MMC, de 5,04 para 

3,49 por 10.000 nascidos vivos. Os adventos médicos e cirúrgicos como o uso de 

antibióticos, as derivações para controle da hidrocefalia e o cateterismo vesical 

para o manejo da bexiga neurogênica porprocionaram o aumento da sobrevida de 

crianças com MMC. Atualmente, 85% das crianças nascidas com MMC atingem a 

fase adulta, sendo a busca pela independência e autonomia, com foco na 

transição dos cuidados, os principais objetivos dos programas de reabilitação (LE; 

MUKHERJEE, 2015). 

Viver com uma condição crônica de saúde ou uma incapacidade constitui 

um grande desafio para crianças, adolescentes e suas famílias, tornando-se uma 

luta diária. Crianças e adolescentes com MMC enfrentam experiências inerentes 
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aos tratamentos, sucessivas hospitalizações e cuidados de saúde especiais que 

impedem ou limitam experiências de vida desejáveis e facilitadoras do adequado 

desenvolvimento (CASEIRO; GONÇALVES; MALHEIRO, 2013). 

A superação das dificuldades de independência e o apoio à criança e ao 

adolescente na continuidade de seus cuidados podem ser favorecidos pela 

comunicação intrafamiliar ou entre equipe e família. 

Observou-se, todavia, que a continuidade do cuidado é marcada por idas 

ao hospital em intervalos de tempo regulares, que variam de quatro a seis meses. 

Muitas vezes, as visitas ao hospital têm por objetivo realizar exames e não a 

estimulação e construção do processo de independência e autonomia. Para os 

participantes deste estudo, o acompanhamento domiciliar não aconteceu de 

forma regular, seja por serviços de atenção básica ou por serviços especializados, 

comprometendo a continuidade do cuidado e a construção da autonomia. 

Apesar dos participantes frequentarem diferentes pontos da rede de 

serviços, buscando resolver questões do processo de cronicidade e relacionadas 

à agudização, não se identificou, em algum dos casos, um acompanhamento que 

permitisse a continuidade e integralidade do cuidado. 

Em revisão bibliográfica acerca das doenças crônicas em crianças e 

adolescentes, os autores afirmam que o conhecimento acerca de si mesmo e do 

mundo contribui para o desenvolvimento de competências e aquisição de um 

sentido de eficácia pessoal que favorece a independência. No entanto, para a 

adequada continuidade de cuidados, o conhecimento por si só não é suficiente, 

sendo necessário considerar os sentimentos de insegurança e a realidade 

socioeconômica marcada pela pobreza que impossibilita o cumprimento de planos 

e acordos (MOREIRA; GOMES; SÁ, 2014). 

Moreira, Gomes e Sá (2014) lembram, ainda, que crianças e adolescentes 

com condições crônicas são sujeitos que precisam ter suas experiências 

integradas pelos adultos de referência em seus cuidados, equipe de saúde, 

familiar ou educador. 

Neste estudo, as mães, como cuidadoras principais, representaram o 

adulto de referência para as crianças e adolescentes, e apesar do desejo de 

independência mencionado por todos os participantes, ao se expressarem, as 

mães revelaram uma contradição quanto ao modo de agir para favorecer esse 

processo. Percebem que a rotina com os afazeres domésticos, cuidados com a 
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casa e com outros filhos dificulta ou até mesmo impede que sejam adotadas as 

medidas de estimulação, como identificado durante visita domiciliar. Por exemplo, 

O12c2 (página 273), quando a mãe reconheceu que é “afobada”, tem pressa e 

precisa concluir, rapidamente, os cuidados.  

Algumas mães demostraram insegurança quanto ao futuro dos filhos, como 

observado em O2a4 (página 28). Ao final da visita, em local reservado, a mãe 

confidenciou que tem muitos pensamentos sobre como será o futuro da filha. 

Pareceu insegura, assustada, sem planos e sem saber o que esperar para a 

própria filha.  

A necessidade de supervisão e direcionamento compromete as 

expectativas de um futuro de independência, gerando cansaço nas mães. 

 

Sempre estou supervisionando. Isso me gera cansaço. É uma coisa que 
me deixa magoada, por ele não ter aquela responsabilidade que ele 
poderia ter (M.E.9.28). 
 
A dificuldade é essa dependência dela, que... é tudo. Essa dependência 
dela gera tudo. Porque eu tenho que ficar por conta (M.E.11.23). 

 

Para ganho de independência, as crianças devem ser orientadas e 

estimuladas o mais cedo possível. Entretanto, as mães mostraram-se inseguras 

em permitir mais liberdade para seus filhos, comprometendo o processo de 

independência. 

 

A escola dele é... daqui para ele ir lá, ele vai pegar dois sinais... Eu acho 
perigoso. Então eu tenho mais essa segurança. Não é porque eu não 
tenho... ele é capaz, ele vai... Hoje em dia não dá não... mesmo se ele 
não tivesse problema, eu pagaria a van. Pagaria (M.E.9.13). 
  
Ás vezes eu acho que sou eu mesma... Eu que fico... assim, e ela fica 
dependendo de mim. Eu deixei ela muito dependente de mim e agora 
para soltar está difícil... Eu já procurei terapia, mas não achei que tá 
muito.... porque eu vou continuar fazendo os mesmos erros (M.E.11.33). 
 
Eu não confio de deixar ela fazer tudo sozinha (M.E.12.33).  

 

Uma das mães afirma que o nascimento do irmão mais novo favoreceu a 

independência da filha, reconhecendo esse ganho como favorável para ambas. 

 

Eu acho que foi depois que eu engravidei... Que ela viu... Ela mesma teve 
a necessidade de fazer as coisas sozinha. Eu não ia ter muito tempo todo 
para ela (M.E.1.16). 
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Porque teve uma época que eu estava tão...tão... que ela estava tão 
dependente de mim. Que o hospital me orientou a deixar ela se virar mais 
só (M.E.7.13). 

 

No estudo, todas as adolescentes independentes (C.E.1, C.E, 4 e C.E.7) 

têm irmãos mais novos. Conforme uma das mães, a orientação de profissionais 

incrementou sua percepção acerca da necessidade de estimular a independência 

da filha. Ainda segundo Moreira, Gomes e Sá (2014), crianças e adolescentes 

com condição crônica de saúde podem reconhecer situações negativas e 

positivas em relação à construção de sua independência e são capazes de 

promover estratégias apoiadoras no processo de viver a doença, favorecendo seu 

próprio cuidado. 

De acordo com as mães, as limitações cognitivas das crianças e dos 

adolescentes influenciam, diretamente, na capacidade de iniciativa, 

comprometendo o desempenho nas atividades e exigindo a presença e o 

direcionamento do cuidador.  

 

Ele é desaminado mesmo. Ele é muito desanimado (M.E.6.19). 
 
Eu preciso ficar na cola... porque, assim, na idade que está, não tem 
responsabilidade (M.E.7.5). 
 
Se ela fosse mais independente seria melhor. Se ela quisesse cuidar 
mais dela. Não ter esse nojo que ela está agora. Seria mais fácil 
(M.E.11.29). 

 

Os dados permitem inferir que a sobrecarga de cuidados modifica o 

cotidiano das mães e interfere no cotidiano das crianças e adolescentes que 

necessitam incorporar esses cuidados, tendo sido expresso o real desejo de 

independência para todos os envolvidos nesse processo. Percebe-se que mães e 

filhos vivem uma contradição entre ser independente e o modo de conseguir a 

independência, mostrando que existe a necessidade de aproximação entre os 

serviços de saúde, profissionais especializados e essas famílias, contribuindo 

para a continuidade do cuidado e a construção da independência. 

Ao analisar os dados, é possível verificar que, para a conquista de um grau 

de independência desejada, é fundamental o esclarecimento das potencialidades 

individuais, bem como o estabelecimento de metas viáveis para curto, médio e 

longo prazo, respeitando as características de cada indivíduo e de sua família. 

Trabalhar a construção da autonomia de indivíduos com condição crônica é um 
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processo lento que exige grande esforço da família. O amparo profissional com os 

adequados direcionamentos para cada etapa de vida é crucial para a plena 

concretização desse processo. 
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6  O CUSTO DO CUIDADO PARA A FAMÍLIA 

 

A análise dos dados demonstrou que o cuidado à crianças e aos  

adolescentes com MMC no domicílio tem um custo não apenas emocional para a 

família, mas também financeiro. Esse custo financeiro é agravado pela 

cronicidade, que exige gastos contínuos e crescentes, uma vez que, com o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, modificam-se suas necessidades, 

com mudança de seus aparatos de suporte e materiais para a realização de 

cuidados. 

No estudo, as demandas de cuidados prioritárias para os participantes 

foram a administração de medicamentos, as medidas de reeducação intestinal e a 

realização do cateterismo vesical intermitente limpo. Observou-se entre os 

participantes que 14 fazem uso regular de, no mínimo, uma medicação. A 

incontinência vesical e intestinal, decorrente da bexiga e do intestino 

neurogênicos, exige o uso de fraldas. Todas as crianças e adolescentes realizam 

cateterismo vesical, o que exige pelo menos o uso de sonda descartável. Para a 

realização de medidas de reeducação intestinal, por exemplo, as famílias 

necessitam de luvas descartáveis. 

Destacam-se apenas dois participantes que não utilizavam medicamentos 

(C.E.1 e C.E.9). Das crianças e adolescentes que usam medicamentos, apenas 

dois os adquirem gratuitamente (C.E.7 e C.E.8), ao passo que 12 compram, pelo 

menos, parte da medicação usada continuamente. O uso de fraldas é regular para 

14 crianças e adolescentes da pesquisa (C.E.2, C.E.3, C.E.4, C.E.5, C.E.6, C.E.8, 

C.E.9, C.E.10, C.E.11, C.E.12, C.E.12, C.E.14, C.E.15, C.E.16) e 13 famílias 

necessitam comprar esse material. Todos os participantes fazem uso de sonda 

para realização de cateterismo vesical e seis famílias (E.1, E.2, E.3, E.12, E.13 e 

E.16) não conseguem adquirir esse material de forma gratuita, sendo necessária 

a compra. Uma adolescente (C.E.7) faz uso de sonda metálica. O uso de luvas 

descartáveis foi irregular entre os participantes, e foi identificado que quatro 

famílias (C.E.2, C.E.3, C.E.10, C.E.16) compram esse material, e seis (C.E.5, 

C.E.6, C.E.8, C.E.11, C.E.13, C.E.15) adquirem luvas gratuitamente nas unidades 

de saúde de referência. Esses dados encontram-se organizados no quadro a 

seguir. 
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Quadro 3 – Custos relacionados ao cuidado de crianças e de adolescentes com mielomeningocele participantes do estudo, 

Belo Horizonte e região metropolitana, Minas Gerais, 2016. 

 Idade Sexo Renda 
Familiar 

Benefício 
Prestação 

Continuada 

Uso de 
medicação 

Aquisição 
Medicação 

Uso de 
Fraldas 

Aquisição 
Fraldas 

Realização 
CIL 

Aquisição 
Material 

CIL 

Uso de 
Luvas 

Aquisição 
Luvas 

C.E.1 13 Feminino R$2.200,00 Sim Não ----------- Não --------- Sim Compra Não -------- 

C.E.2 11 Feminino R$2.000,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Compra Sim Compra 

C.E.3 11 Feminino R$3.500,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Compra Sim Compra 

C.E.4 10 Feminino R$2,300,00 Não Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito* Não ------ 

C.E.5 13 Masculino R$2.000,00 Sim Sim Compra Sim Gratuito Sim Gratuito Sim Gratuita 

C.E.6 17 Masculino R$1.068,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito Sim Gratuita 

C.E.7 15 Feminino R$1.000,00 Não Sim Gratuito Não ----------- Sim Usa sonda 
metálica 

Não ----- 

C.E.8 12 Feminino R$1.000,00 Sim Sim Gratuito Sim Compra Sim Gratuito Sim Gratuita 

C.E.9 13 Masculino R$2.500,00 Sim Não ------------ Sim Compra Sim Gratuito Irregular ------- 

C.E.10 9 Feminino R$3.500,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito Sim Compra 

C.E.11 10 Feminino R$2.300,00 Não Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito Sim Gratuita 

C.E.12 10 Feminino R$1.700,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Compra* Irregular ------- 

C.E.13 16 Feminino R$1.400,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Compra* Sim Gratuita 

C.E.14 7 Feminino R$788,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito* Irregular ------ 

C.E.15 15 Feminino R$788,00 Sim Sim Compra Sim Compra Sim Gratuito Sim Gratuita 

C.E.16 12 Feminino R$3.160,00 Não Sim Compra Sim Compra Sim Compra Sim Compra 

*Família relata que a aquisição gratuita é irregular. Existem meses em que o material não é disponibilizado, ou é disponibilizado em número insuficiente 

para uso mensal. 
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Constatou-se  que  a  renda  média  familiar é  de R$ 1.947, 75, sendo que 

para 12 famílias, este valor é proveniente também do Benefício da Prestação 

Continuada (BPC) garantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

constatando-se, portanto, o baixo nível socioeconômico dos participantes do 

estudo. 

O BPC corresponde ao pagamento de um salário mínimo mensal vigente, 

no momento da pesquisa, R$ 788,00, pago a idosos e pessoas portadoras de 

deficiência participantes do programas de habilitação e reabilitação, promovidos 

por instituições especializadas e que possuem incapacidades para a vida 

independente e para o trabalho. Esse recurso prevê o custeio relacionado a 

gastos com alimentação, medicamento, transporte ou quaisquer outros itens 

necessários ao tratamento.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Artigo 11º assegura que o 

Estado deve prover medicamentos, suprimentos médicos e recursos relativos ao 

tratamento e reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência (BRASIL, 

1990). Contudo, o que se observa é o pouco apoio que as famílias recebem do 

governo.  

A análise dos dados permitiu constatar que o baixo nível socioeconômico 

foi agravado pelas dificuldades que as famílias enfrentavam na aquisição de 

materiais e insumos em serviços de saúde para a realização dos cuidados, uma 

vez que todas manifestaram dificuldade em conseguir, gratuitamente, e de forma 

contínua, materiais como medicação, fraldas, sondas e luvas. 

 

A fralda também eu estava ganhando. E não sei o que aconteceu que 
eles pararam de doar a fralda. Desde o mês passado. Eles estavam 
doando um pacote de fralda por mês com 10 fraldas. O resto era tudo 
comprado. Um pacote com 10 não dá nem para uma semana 
(M.E.8.28). 
 
A única coisa que eu consigo pelo posto de saúde é a sonda. O resto 
tudo eu tenho que comprar. Tudo. Fralda, remédio. Tudo que ela 
precisa, eu compro (M.E.10.33). 
 
Eu ganho sonda, mas sempre está em falta. Quando falta a gente 
compra (M.E.13.32). 

  
O número da sonda é 10. Eu compro. Ganhei dois meses só, depois 
não deu para ganhar mais não (M.E.16.8). 
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Pode-se constatar que a aquisição de materiais pelas famílias é irregular, 

evidenciando uma descontinuidade dos serviços de atenção básica no 

atendimento a essa demanda. A aquisição de materiais de forma gratuita 

representou uma dificuldade mencionada por todas as famílias que se veem 

obrigadas a comprar insumos que deveriam ser fornecidos. A baixa renda e a 

necessidade de compra de materiais comprometem o orçamento das famílias, 

limitando, inclusive, suas atividades sociais e de lazer. 

A forma irregular como esses materiais essencias para o cuidado são 

dispensados pelos serviços de atenção básica reflete uma falta de estruturação 

do sistema de saúde, que é incapaz de prover a demanda dessa população.  

Moreira, Gomes e Sá (2014) também reconhecem a dificuldade que é a 

aquisição de material para indivíduos dependentes de insumos como luvas e 

seringas, tornando-se um desafio para essa parcela da população (NEVES; 

CABRAL, 2009). 

Os gastos financeiros com as crianças e os adolescentes em condição 

crônica atingem famílias de diferentes níveis socioeconômico e de diferentes 

formas (CRESWELL et al., 2014). Os autores sugerem que as dificuldades 

financeiras decorrentes do tratamento de câncer associadas a alta carga de 

cuidados podem estar associadas a uma maior probabilidade de sintomas 

depressivos nos pais.  

É importante destacar que das quatro mães que não são casadas e não 

possuem relação estável (M.E.2, M.E.3, M.E.6 e M.E.8), apenas duas recebem 

auxílio financeiro do pai de seus filhos (M.E.6 e M.E.8). Nas outras três famílias, 

(E.1, E.14 e E.15) os pais estavam desempregados no momento da pesquisa, 

comprometendo ainda mais o orçamento da família. 

Afirma-se, portanto, que as mães do estudo enfrentam dificuldades 

financeiras que afetam o seu estado emocional, gerando ansiedade e 

preocupação, havendo, por vezes, necessidade de intervenção de outros 

membros da família, com ajuda financeira, ainda que de forma pontual. 

 

Dá vontade até de chorar quando não tem... para comprar as coisas... 
não é fácil... (M.E.3.29).  
 
Tem meses que aperta, aí eu recorro à minha família... Sempre, sempre 
não, mas... Não é aquela coisa que se eu tivesse o benefício dela, que 
até hoje é negado... já ajudava (M.E.4.19). 
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Os custos dos cuidados à crianças com condições crônicas de saúde 

podem ser categorizados em diretos, indiretos e intangíveis ou emocionais. Os 

custos diretos dizem respeito a gastos financeiros reais com compra de materiais 

e insumos e despesas relacionadas a transporte ou ao tratamento. Os custos 

indiretos referem-se à perda ou à redução da capacidade laboral pela alta 

demanda e necessidade de cuidados diretos. E os custos intangíveis ou 

emocionais são os que repercutem nas condições psicológicas e inter-relacionais 

das crianças e de toda a família, causando dor e sofrimento (AUNG et al., 2012). 

As necessidades físicas e emocionais de crianças com condição crônica de saúde 

exigem esforço, dedicação e tempo de sua família, acarretando também 

desgastes emocional e social (WIJESINGHE; FONSEKA; HEWAGE, 2013). 

Pode-se constatar no presente estudo que as famílias das adolescentes 

independentes apresentam custos diretos menores, quando comparadas aos 

demais participantes do estudo. A família de C.E.1 tem gasto direto fixo com a 

compra de sonda para realização de CIL e, recentemente, foi adquirida cadeira de 

rodas que está sendo paga de forma parcelada. A família de C.E.4 possui custo 

direto fixo com medicamentos e fraldas de aproximadamente R$ 230,00. 

Verificou-se que a família de C.E.7. tem custo fixo com a compra de gel 

lubrificante para a sonda e com transporte, incluindo gasolina, uma vez que a 

adolescente faz uso de sonda metálica e a medicação é conseguida na rede 

básica de serviços de saúde. Já as famílias das crianças totalmente dependentes 

(C.E.10 e C.E.16), com grave comprometimento cognitivo e que fazem uso de um 

maior número de medicações, têm um custo direto médio de R$550,00. Os 

demais particpantes possuem gasto mensal médio de R$ 290,00. 

No momento do estudo, duas famílias viviam somente com o BPC 

concedido pelo INSS (E.14 e E.15). Nessas famílias, composta por pais casados , 

três e duas filhas, respectivamente (E.14 e E.15), o pai estava desempregado. 

Destaca-se uma família formada por mulher e seus sete filhos (E.8), na qual o pai 

dos seis filhos mais novos auxilia com recurso financeiro de forma irregular. O 

benefício que, teoricamente, deveria ser utilizado para complementação de gastos 

com o cuidado passa também a suprir às necessidades básicas de toda a família.  

 

O pai dela está desempregado e no momento ele não está ajudando 
(M.E.8.4). 
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Tem 60 dias mais ou menos que estamos só por conta do benefício 
(M.E.14.2). 
 
É quase a metade do benefício... Quando o pai dela está trabalhando... 
fica mais aliviado (M.E.14.32). 
 
Aperta demais. Quando ele está parado aperta tudo (M.E.15.29). 

 

A análise dos dados permite inferir que os custos diretos para os cuidados 

de crianças e adolescentes com MMC relacionam-se, principalmente, a compra 

de medicamentos, fraldas, sondas e gastos com transporte. Os custos indiretos, 

no presente estudo, relacionam-se à necessidade da mãe abdicar do próprio 

emprego e assumir a função de cuidadora, fato que compromete o orçamento 

familiar e gera desgaste emocional. 

Os gastos com o cuidado à crianças e aos adolescentes com MMC não se 

limitam ao ambiente domiciliar e a compra dos materiais e insumos necessários. 

A fragilidade clínica inerente à crianças com condições crônicas impõe a 

necessidade de acompanhamento regular por serviços e equipes de saúde 

especializados, objetivando-se manter o controle clínico e prevenir complicações. 

Reconhece-se, portanto, que o deslocamento até os serviços de referência 

representa um outro custo que compromete o orçamento financeiro e foi 

mencionado por metade das famílias que participaram deste estudo.  

Identificou-se que oito famílias possuem carro próprio (E.1, E.4, E.5, E.7, 

E.9, E.11, E.13, E.14). Dessas oito famílias, duas (E.4 e E.5) informam que o 

carro se encontra em precário estado de conservação e exige gastos constantes 

com manutenção. Assim, essas duas famílias acabam por utilizar transporte 

público. Mesmo possuindo carro próprio, quatro famílias (E.5, E.7, E.9 e E.14) 

afirmam que os gastos com combustível comprometem o orçamento familiar 

devido à frequência do deslocamento de suas residências até hospitais ou locais 

de consulta. 

 

Na verdade, o que eu gasto com ele é questão de gasolina, muita. 
Porque tem que buscar a fralda, tem que ir ao hospital, às vezes tem 
que ir na escola. Então assim, gasolina a gente gasta muita (M.E.5.26). 

 
Eu tenho os gastos assim para buscar medicação. De passagens. Para 
resolver problemas dela, para buscar remédio. Para ir no posto marcar. 
Eu gasto passagem com isso. O passe é só quando eu estou com ela. 
Gasolina também. Não é gasto fixo não. Quando vai ao hospital, que é 
longe (M.E.7.30). 
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Tem que colocar gasolina no carro para ir. Às vezes quando não é meu 
marido que leva tem que pagar alguém, pagando a gasolina da pessoa 
que vai me levar (M.E.9.23).  

 

É importante registrar quatro famílias (E.2, E.3, E.10 e E.16) que não têm 

carro, mas referem gastos com combustível, pois necessitam da ajuda de 

terceiros para os deslocamentos com a criança ou adolescente: 

 

“O gasto vai mais que o salário dela, 788 reais. Ainda tem a gasolina que 
ela sempre me dá... O dinheiro do benefício para falar assim que faz 
tudo... não faz não” (M.E.3.28).  
 

Ainda sobre o custo, duas mães (M.E.10 e M.E.16) informam que por não 

possuírem carro próprio e pelas dificuldades com transporte público, os gastos 

aumentam com o uso constante de táxi, uma vez que é um meio de transporte 

acessível:  

 
“Não temos carro. A gente usa táxi, táxi acessível. Porque até o ônibus 
estava ficando difícil para ela” (M.E.10.19). 
 
“Já tive muito problema com transporte público. Já tive muitos dissabores” 
(M.E.16.19). 
 
 

As dificuldades com a utilização do transporte público foram discutidas no 

capítulo “De casa para a escola”, demonstrando a limitação de mobilidade e a 

restrição de atividades pelas crianças e adolescentes com MMC e suas famílias. 

Novamente, essa questão é apontada no estudo, e dessa vez, evidenciando que 

os custos com outros meios de transporte, que não o público, comprometem o 

orçamento familiar.  

A necessidade de deslocamentos para hospitais ou outros locais de 

atendimento gera gastos extras com transporte e representa, também, um custo 

direto de cuidado. Enfatiza-se que os gastos com transporte representam uma 

dificuldade relatada por famílias residentes também na cidade de Belo Horizonte, 

não sendo um gasto exclusivo para famílias de outras cidades e que precisam de 

deslocamentos maiores, evidenciando o desafio social relacionado a mobilidade e 

a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais de saúde. 

A limitação de atividades sociais, ponderada nos capítulos anteriores, pelas 

dificuldades de utilização de transporte público e de acessibilidade à locais 

públicos, representa para as famílias um grande desafio social. No entanto, a 
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dificuldade de mobilidade e limitação de atividades é um problema que está 

presente também no interior dos domicílios das famílias participantes do estudo. A 

maioria das famílias de crianças e adolescentes com condição crônica de saúde 

necessita realizar mudanças estruturais no espaço físico do domicílio para 

adequação do ambiente. A ampliação de portas e a adequação dos banheiros, 

bem como a construção de rampas são algumas das modificações arquitetônicas 

que geram gastos financeiros adicionais. Pelo relato das famílias, inferiu-se o 

reconhecimento da necessidade das modificações e a dificuldade financeira que 

adia sua concretização. 

 

Eu tirei a mesinha de centro da sala, fiz uma rampa, cimentei alguns 
lugares, mas ainda tem muita coisa pra fazer... Ela não vai em todo 
lugar da casa... Só se a gente levar... (M.E.2.16). 
   
Só o banheiro mesmo que é um pouco menor, mas eu queria que ele 
fosse maior... (M.E.9.17). 
  
A casa não atende às necessidades dela. A casa não é adaptada. É 
alugada (M.E.10.32). 
 
Ela tem acesso a tudo lá dentro de casa também. Lá dentro também a 
gente está mexendo, porque... na hora do banho... tem que ter as 
barras. Vou ter que adaptar também uma barra no vaso sanitário pra ela 
segurar (M.E.14.26). 

 

A pesquisa que avaliou a experiência financeira de famílias no cuidado à 

crianças e adolescentes com câncer, realizada em município do estado de São 

Paulo, Brasil, demonstrou que o aumento dos gastos ocorreu, majoritariamente, 

com alimentação, transporte, aquisição de materiais não concedidos por serviços 

de atenção básica e necessidade de reformas estruturais no domicílio 

(MARQUES-CAMARGO, 2014). 

Neste estudo, o desgaste emocional vivenciado por famílias de crianças e 

adolescentes com MMC foi exacerbado pela necessidade finaceira com os 

cuidados. Os cuidados à crianças e aos adolescentes com mielomeningocele 

envolvem a necessidade de uma série de materiais que não são habituais aos 

cuidados de crianças sem alteração de desenvolvimento, bem como gastos com 

transporte pela necessidade de deslocamentos.  

A dificuldade de aquisição de materiais foi uma realidade enfrentada por 

todas as famílias participantes do estudo, que foram caracterizadas por baixa 

renda familiar e tiveram seu orçamento comprometido. A disponibilidade do apoio 
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financeiro de outros integrantes da família foi descrita pelos participantes, ainda 

que de forma pontual. 

Percebe-se que, além do benefício concedido pelo INSS, essas famílias 

necessitam obter os materiais para os cuidados básicos aos seus filhos, o que 

não acontece. Pela necessidade de compra de materiais e pela dificuldade 

financeira, o benefício é utilizado para manutenção das necessidades básicas das 

famílias, comprometendo a qualidade de vida da família. 
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7 REDE DE APOIO SOCIAL 

 

Analisando-se os dados, foi possível constatar que a rede de apoio social 

das mães cuidadoras do estudo é limitada, sendo formada, principalmente, por 

familiares como avós, tias e primas, evidenciando a presença de alguém com 

laços consanguíneos e do sexo feminino, como mostrado nos depoimentos a 

seguir:  

 

Se precisar para ficar tem tia, prima, tudo mora aqui. Os pais dele e os 
meus moram longe, mas se precisar, ajuda. Toda vez que eu preciso 
tem sempre alguém (M.E.4.8). 
  
Se eu tiver que sair e for perto eu deixo ele com o irmão. Mas se for 
para o centro não. Se precisar tem a vizinha e a irmã (M.E.5.4).  
 
Minha mãe sabe fazer o cateterismo, massagem [abdominal], às vezes 
dá o banho. Ela vai para lá também, às vezes. Minha mãe sabe fazer 
tudo, me ajuda bastante (M E.12.10). 
 
Se eu precisar deixar... tem! Tem a irmã dele, tem a minha mãe, a 
minha irmã... (M.E.14.34).  
 
Sou só eu, a irmã dela e tem uma tia também que ela gosta (M.E.15.19). 

 

A configuração da rede social deste estudo, tecida, especialmente, por 

mulheres cuidadoras e com um grau de parentesco, também foi demonstrada em 

estudo acerca da rede de cuidados de crianças com necessidades especiais de 

saúde egressas de terapia intensiva neonatal na cidade de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, Brasil. Os autores (ZAMBERLAN; NEVES; SILVEIRA, 2012) 

realçam a rede de apoio composta de avós, tias e madrinhas, bem como a 

presença de mulheres nas práticas de cuidado, sendo-lhes atribuída a função de 

cuidadora. 

Mais uma vez, emerge neste estudo que a prática de cuidados é uma 

atividade quase que estritamente feminina.  Foi demonstrado que o cuidado é 

uma atividade materna e, nesse momento, surgem as cuidadoras familiares 

representadas por avós, tias, madrinhas, primas e irmãs, quando constituídas as 

redes socias de apoio. As questões de gênero relacionadas a isso, bem como a 

construção do papel da mulher na sociedade, foram aspectos discutidos 

anteriormente. 
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Redes sociais de apoio são um arcabouço de relações entre sujeitos que 

estão conectados por laços afetivos ou não, e nelas ocorrem trocas subjetivas e 

objetivas, que as tornam reais. A família nuclear de uma criança com condição 

crônica de saúde necessita de apoio que contribua para a satisfação das 

necessidades de interdependência dos indivíduos da família. Isso impulsiona as 

famílias, em especial de crianças e adolescentes, a buscar ajuda na rede social 

de apoio, a fim de superar as dificuldades enfrentadas no processo do 

desenvolvimento da criança, como apontado por Dezoti et al., (2015).  

As pessoas que fazem parte das redes sociais buscam amenizar a 

sobrecarga de cuidados à criança com condição crônica de saúde, por meio do 

estabelecimento de vínculos e ajuda em diferentes situações cotidianas 

(SANDOR et al., 2014). 

As famílias nucleares necessitam reorganizar os sentimentos e o cotidiano, 

compartilhando responsabilidades, medos, ansiedades e incertezas, após o 

nascimento de crianças com condições crônicas de saúde. Desse modo, as redes 

de apoio social podem subsidiar as famílias em aspectos financeiro, psicológico, 

conhecimento e outros. 

Embora no presente estudo a rede social se limite a familiares 

consanguíneos e do sexo feminino, Neves et al. (2013) sugerem a existência de 

redes sociais mais amplas, com relações que extrapolam a família nuclear e 

envolvem vínculos interpessoais ampliados com amigos, vizinhos, colegas de 

trabalho e comunidade. As autoras consideram as redes sociais fundamentais 

para a formação da identidade do indivíduo, refletindo na maneira como enfrenta 

e se adapta às diferentes situações.  

As redes sociais restritas a familiares consaguíneos, como observado 

neste estudo, limitam as possibilidades da criança, do adolescente com MMC e 

de suas famílias, comprometendo suas oportunidades de subsídios financeiros, 

apoio emocional e interações sociais. 

Na análise dos dados, foi possível evidenciar que as necessidades 

socioeconômicas das famílias nucleares de crianças e de adolescentes com MMC 

não conseguiram ser supridas por meio do apoio dos demais familiares que 

compunham a rede de apoio social, identificando dificuldades financeiras também 

entre os formadores das rede de apoio e reduzindo o auxílio financeiro às mães. 
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Essa cadeira mesmo a gente teve que comprar, foi R$ 9.000,00. A 
cadeira antiga estava dando muito problema [...] Aí o padrinho dela 
pegou e deu a gente um bezerro. Disse assim: vou dar um bezerro e 
vocês vão rifar ele. A gente rifou o bezerro, junto com uns produtos de 
beleza e a gente conseguiu arrecadar R$ 2.000,00 [...] (M.E.1.17). 
 
Às vezes eu falo com minha irmã, minha mãe e elas ajudam 
[financeiramente]. Ou eu peço emprestado ou elas compram a fralda e 
me dão... alguma coisa assim (M.E.14.33).  
 
Ultimamente o pai dela não tá ajudando. Aí eu tenho que apelar pra 
minha mãe e meu irmão.. Ontem mesmo minha mãe teve aqui... pra 
ajudar um pouquinho. Depois eu tenho que pegar [...]. A minha mãe, ela 
ajuda e depois tem que pagar (M.E.8.21). 

 

  

Ainda que não tenha sido objetivo do estudo analisar o funcionamento das 

redes para o apoio social das famílias, foi possível identificar, por meio da análise 

das entrevistas das mães, as dificuldades existentes. Além de um suporte 

financeiro restrito pelas baixas condições econômicas dos membros das redes de 

apoio, as mães não dispunham de uma rede que oferecesse suporte emocional 

ou condições para aliviar situações de estresse. 

 

Às vezes eu tenho crises. São crises de ficar prostrada, deitada, mas eu 
acho que é mais é pelo fato de eu ver ele do jeito que ele fica e eu não 
tenho condições de mudar essa situação. Então parece que eu estou 
com a mão e o pé amarrado, eu quero fazer as coisas e não consigo. 
Então eu me prostro. E vou para cama, fico deitada. Ou então fico 
chorando o dia inteiro sem saber porque (M.E.6.38).  

Eu acho que nem os meus familiares sabem o que ela tem... a maioria 
não se importa... se os de dentro não se importam... imagine os de fora 
(M.E.7.23). 

 

Em nenhum momento deste estudo, entre entrevistas e observações, foi 

mencionado pelas mães que estivessem ligadas a uma rede de apoio social 

maior, como associações de mães de crianças com MMC ou participação em 

fórum ou site de ajuda. Reconhece-se a importância dessas ferramentas para a 

troca de experiências e busca de informações. Contudo, o baixo nível 

socioeconômico das famílias pode ter contribuído para a não participação das 

famílias nesses ambientes. Os familiares consanguíneos representaram a 

principal rede de apoio das famílias de crianças e adolescentes com MMC. 
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A família é a unidade social mais próxima da criança. É daí que uma 

criança com condição crônica tem que receber apoio para enfrentar dificuldades 

(SILVA et al., 2014). 

Os familiares nucleares e as pessoas da rede de apoio social sentem-se 

responsáveis por minimizar as condições adversas inerentes à cronicidade na 

infância, promovendo crescimento e desenvolvimento o mais satisfatório possível, 

no entanto, no estudo, condições financeiras desfavoráveis comprometem esse 

cuidado. A rede de apoio social também não dispunha de subsídios para suprir 

demandas econômicas, afetando o estado emocional de algumas mães que 

pareciam desamparadas. 

Observou-se, também, que o suporte em casos de necessidade da mãe se 

ausentar do domicílio ocorre por curto período de tempo. Nesse ponto, emergiu 

uma questão representada por um limite imposto pela condição de todas as 

crianças e adolescentes do estudo, a necessidade de realização do cateterismo 

vesical. Esse procedimento, realizado de forma assistida, envolve a manipulação 

da genitália e a necessidade de um saber técnico, o que dificulta que seja 

realizado por pessoas não habilitadas ou sem um vínculo emocional. 

 Das dezesseis crianças e adolescentes do estudo, apenas três realizavam 

o autocateterismo de modo independente. Esse cuidado foi predominantemente 

materno entre os demais participantes. Esse fator compromete a oportunidade de 

realização de atividades pelas mães, o seu tempo de permanência fora do 

domicílio e suas interações sociais. Apesar do apoio, evidenciou-se que a 

realização de cateterismo vesical assistido pelos demais membros da família 

ainda é um obstáculo. 

 

Eu não recebo ajuda de ninguém para os cuidados. A minha mãe não 
faz o cateterismo, ela não sabe. Ela só tira a sonda quando eu vou para 
a aula e sei que vou demorar. Mas se eu precisar sair ou trabalhar, 
pode ser qualquer dia, ela fica... (M.E.2.10). 
 
Tem alguém para ficar sempre que precisar, mas se não for minha irmã 
tem que interromper [o cateterismo]... (M.E.5.5). 

  
Tem que ser horário que não vai me atrapalhar em nada. Minha mãe 
vem para ficar. Mas o cateterismo aqui só eu mesma que faço 
(M.E.6.22). 

  
Se eu precisar sair, não tem quem faça o cateterismo. O cateterismo 
sou só eu (M.E.11.12). 
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Dá banho, troca e tudo, mas só o cateterismo que ninguém faz... só eu 
(M.E.14.35). 

 

 Como identificado por Dezoti et al. (2015), o apoio familiar é oferecido 

conforme a disponibilidade de seus membros, sendo a responsabilidade dos 

cuidados uma função da mãe. 

 As mães de crianças e dos adolescentes com MMC contam com uma rede 

de apoio social formada, especialmente, por familiares do sexo feminino que se 

disponibilizam para observação e realização de determinados cuidados. Infere-se 

que o cateterismo vesical é um cuidado complexo que envolve a manipulação de 

partes íntimas e que, por tal razão, nem todos os integrantes da rede de apoio 

sentem-se seguros em realizar esse procedimento.  

 
Ele faz o cat [com ajuda], mas não sei se as pessoas têm receio, pelo 
fato dele ter 18 anos. Minha mãe nem chega perto. Acho que ela fica 
com vergonha. As irmãs dele também... (M.E.6.23). 
 
Para mim, que sou a mãe, tem aquele negócio do horário, tem que ficar 
ligada com horário, com remédio, com cateterismo. É uma coisa que 
você tem que ter um tempinho. É curto, mas é uma coisa que te prende. 
Para uma pessoa de fora... É bem dizer impossível. Porque mexe na 
parte íntima, então fica chato para ele que é adolescente e para a 
pessoa também (M.E.5.17). 

 

Coube às mães a responsabilidade direta pela realização do CIL, com 

repercussão direta em seu cotidiano, com limitação de suas atividades pessoais 

pela sobrecarga de cuidados e afazeres domésticos e interações sociais 

esporádicas, fazendo emergir os sonhos com a independência de seus filhos. 

 A construção da independência de crianças e de adolescentes com MMC 

para o gerenciamento do corpo e da vida gera grande expectativa nas mães 

cuidadoras. Os profissionais de saúde devem, portanto, participar do cuidado com 

a família e a rede social de apoio, de modo a estabelecer um plano terapêutico 

executável e que valorize as potencialidades e especificidades de cada indivíduo 

e sua família.  

Para Dezoti et al. (2015), o olhar do profissional promove o 

desenvolvimento da criança em seu potencial máximo, além de ampliar as 

relações das famílias. Para os autores, o cuidado centrado na família reduz a 

sobrecarga. 
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Para crianças com MMC, é importante que o profissional reconheça e 

trabalhe o potencial individual o mais cedo possível. A estimulação precoce 

favorece a transição de cuidados para a adolescência e, posteriormente, para a 

fase adulta. Com o desenvolvimento adequado do processo de estimulação, 

crianças e adolescentes com potencial podem se tornar independentes. Como 

consequência, tem-se a redução da dependência de cuidados maternos e da 

necessidade de apoio social, promovendo melhor qualidade de vida de todos os 

atores envolvidos nesse contexto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao retomar o objetivo geral do estudo - analisar o cotidiano de crianças e 

adolescentes com mielomeningocele e de seu cuidador principal no domicílio na 

produção do cuidado -, evidenciou-se que existe uma descontinuidade do cuidado 

à crianças e aos adolescentes e suas mães cuidadoras, que pode estar 

comprometendo o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e a qualidade 

de vida de todos atores envolvidos nesse processo. 

Considerando o pressuposto assumido no projeto de pesquisa, de que a 

continuidade do cuidado não depende somente da disponibilidade da equipe de 

Enfermagem do Hospital Sarah de Reabilitação na capacitação das famílias, 

existindo os fatores do cotidiano, da realidade socioeconômica e cultural da 

família e do entorno que afetam o cuidar no domicílio, pode-se afirmar que isso é 

confirmado pelos dados. 

A continuidade do cuidado ficou comprometida pela condição 

socioeconômica desfavorável das famílias. A falta de recursos financeiros, 

assocociada às demandas medicamentosas e de insumos para os cuidados das 

crianças e dos adolescentes com MMC, limitou suas possibilidades de 

socialização e participação. Muitas vezes, pela existência de barreiras 

arquitetônicas, o próprio domicílio não oferece condições adequadas para o 

desenvolvimento de estimulação em atividades de vida diária e domésticas. 

A escola representou uma barreira para a socialização de alguns dos 

participantes, uma vez que não dispunha de condições estruturais para atender 

suas necessidades. A privação ou a restrição de crianças e adolescentes do 

ambiente escolar limita suas interações sociais, dificulta o estabelecimento de 

vínculos de amizade, comprometendo sua socialização e posterior participação. 

A descontinuidade do cuidado foi comprovada também pela ausência de 

uma rede de serviços básicos e especializados no acompanhamento das crianças 

e adolescentes, configurando uma rede de malha frouxa, fragmentada e pouco 

resolutiva, ancorada, principalmente pelo apoio da rede familiar, ainda que de 

forma pontual. Esse vazio assistencial fica ainda mais comprometido diante da 
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impossibilidade da família de obter materiais e insumos pelos serviços públicos ou 

aquisição por conta própria, comprometendo a qualidade do cuidado. 

Um fato que deve ser destacado é a relação das mães, crianças e 

adolescentes com o projeto terapêutico da Rede Sarah de Hospitais de 

Reabilitação, que oferta um conjunto de atividades e orientações com 

periodicidade que nem sempre garante a continuidade e a integralidade do 

cuidado. Essa periodicidade ofertada pelo Hospital Sarah poderia ser 

complementada com assistência na rede de serviços de atenção básica e 

especializada, o que exige articulação e integração dos serviços. Sugere-se, 

portanto, uma articulação do Hospital Sarah com a rede de serviços, em especial 

com a Atenção Básica de Saúde. Considerando-se o papel social da Rede Sarah 

em contribuir com a qualidade de vida de seus usuários e demais crianças e 

adolescentes com MMC, sugere-se, inicialmente, a oferta de capacitação aos 

profissionais da atenção primária, a ser promovida de forma sistemática pela 

instituição. 

 Desvelar o cotidiano de crianças e de adolescentes com MMC e suas 

famílias permitiu compreender que a continuidade de cuidados vai além de 

executar as técnicas no domicílio. O cotidiano repleto de ações de cuidado sofre 

profundas transformações nos mais diversos âmbitos das vidas das famílias, 

emocional, econômico e social. E essas enfrentam dificuldades intra e 

extradomiciliares. 

As possibilidades para crianças e adolescentes com MMC e suas famílias 

ficam muitas vezes limitadas aos muros das próprias casas, pela ausência, 

insuficiência, incompletude, inacabamento da proteção social de crianças e jovens 

que vivem uma condição crônica de caráter permanente. Por essa razão, é 

importante reafirmar que as ações direcionadas para crianças e adolescentes 

com condição crônica exigem a formulação de políticas intersetoriais, que 

congreguem saúde, educação, esporte, lazer e assistência social. 

As crianças e os adolescentes com MMC precisam sair da invisibilidade 

social e ser enxergadas pela população, permitindo o desenvolvimento de sua 

independência e a construção de sua autonomia. A escola é ambiente propício 

para o estabelecimento de relações e desenvolvimento pessoal, por meio da 

socialização. A assistência social representa a garantia e o amparo legal dessas 

famílias para a conquista de seus direitos previstos por lei. Pela complexidade 
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clínica e alta demanda de cuidados, crianças e adolescentes com MMC 

necessitam de acompanhamento por diferentes profissionais de saúde, da 

atenção básica aos serviços de reabilitação. Sugere-se, portanto, a efetiva 

integração nos âmbito da educação, saúde e assistência social, para a construção 

de políticas públicas direcionadas. 

Ademais, foi possível identificar a importância dos profissionais de saúde 

no envolvimento de crianças e adolescentes com MMC e suas famílias para a 

continuidade do cuidado, visando à sua autonomia, dentro da potencialidade de 

cada caso, e sua qualidade de vida. Destaca-se, aqui, a importância da visita 

domiciliar como ferramenta que permite a aproximação entre profissional da 

saúde e família, garantindo o estabelecimento de vínculo. A relação 

profissional/família, pautada no respeito e na confiança, favoreceu o 

estabelecimento de metas viáveis e a conquista de objetivos.  

O estudo permitiu reconhecer diversos desafios, e superá-los pode garantir 

a expressão de uma nova realidade. Faz-se necessário criar condições para que 

essas crianças e adolescentes  extrapolem os muros dos próprios domicílios. Algo 

que parece distante para os participantes do estudo, que enfrentam dificuldades 

quanto à acessibilidade e à participação social e cultural, permitindo afirmar que 

existe, ainda, uma invisibilidade social de crianças e de adolescentes com 

condições crônicas de saúde. 

A questão do custo necessita de aprofundamento para valorar a carga 

financeira da família com o cuidado no domicílio. 

Este trabalho apresentou como limitações: a participação no estudo 

restringir-se a residentes em Belo Horizonte ou cidades com até 60 km de 

distância; e não analisar os apoios da assistência social, o que poderia contribuir 

para uma rede de inclusão social dessas crianças e adolescentes. Mesmo não 

sendo objeto do estudo, sugere-se a ausência da assistência social. 

Reconhece-se a necessidade de pesquisas que aprofundem no sentido de 

relação da rede de serviços e em aspectos relacionados à transição de 

adolescentes com condição crônica para a vida adulta. Como também pesquisas 

que se dediquem aos custos do cuidado domiciliar para as famílias de crianças e 

adolescentes com condição crônica de saúde, de modo a permitir que as famílias 

também extrapolem os muros do próprio domicílio, com melhores condições de 

acesso e participação nos espaços sociais, superando a invisibilidade. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista 

 

Dados de Identificação 

Cuidador:  

Nome: ____________________________ Grau de parentesco: ______________ 

Idade: _____________ Sexo: ___________ Escolaridade: __________________ 

Profissão: _________________  Renda familiar:__________________________ 

Recebe auxílio na prestação de cuidados: _______________________________ 

Paciente: 

Nome: _______________________ Idade: ______________ Sexo: ___________ 

Escolaridade: _____________________ Recebe benefício: _________________ 

 

Nível da lesão: (  ) Torácico     (  ) Lombar alto    (   ) Lombar baixo     (   ) Sacral 

Forma de locomoção: (  ) Deambulador comunitário     (   ) Deambulador domiciliar     

                                    (   ) Deambulador não funcional  (   ) Não demabulador 

Diagnóstico secundário:   

(  ) Hidrocefalia    (   ) Malformação de Arnold Chiari tipo II   

Complicação: 

(   ) Troca de válvulas  (   ) Outros _____________________________________ 

 

Necessidade de cuidados:  

(   ) cateterismo      (    ) reeducação intestinal     (   ) cuidados com a pele 

 

1) Como é o dia a dia do seu filho na sua casa? 

2) Você recebe ajuda de outras pessoas na realização dos cuidados? Quais? Por quanto 

tempo? 

3) Quais os motivos que te impedem de realizar os cuidados? Quem realiza o cuidado no 

caso de impedimento? 

4) Aponte aspectos que facilitam a realização dos cuidados no domicílio? 

5) Aponte as dificuldades existentes na realização dos cuidados no domicílio? 

6) Houve necessidade de adaptação no domicílio para a realização dos cuidados? 

7) Quais os cuidados em que ela/ele participa ou realiza? 

8) Os cuidados no domicílio aumentam os gastos financeiros da família? Em que?  
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Apêndice B – Roteiro para observação 

 

Data da observação:                          Início:                          Término: 

 

Observar e registrar o que, como e onde acontecem os cuidados, bem como 

quais reações são expressas pelo cuidador e pelo indivíduo com MMC durante a 

realização dos procedimentos. 

 

1. Quem realizou o cuidado? Como? Onde? Quais os materiais que ele 

utiliza? 

2. Alguém auxilia (auxiliou) na realização dos cuidados? 

3. Como são realizados os cuidados (cateterismo, manobras intestinais, 

cuidados com a pele)? 

4. Observar as condições do domicílio. 

5. Observar as adaptações que foram realizadas em função do cuidado. 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Eu, Giselle Lima de Freitas, doutoranda da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais, estou desenvolvendo uma pesquisa sob a 

orientação da Prof.ª Drª Roseni Rosângela de Sena, com finalidade acadêmica e 

difusão científica, cujo título é: “A continuidade do cuidado de crianças e 

adolescentes com mielomeningocele no domicílio”. 

O objetivo da pesquisa é analisar a continuidade do cuidado no domicílio 

ao indivíduo com mielomeningocele, prestado pelo cuidador principal. Os 

objetivos específicos são: observar como as orientações e os cuidados oferecidos 

no hospital, em regime de internação ou em atendimento ambulatorial, são 

realizados pelos cuidadores no domicílio; analisar o cotidiano do indivíduo com 

mielomeningocele e seu cuidador principal no domicílio; identificar aspectos que 

interferem na continuidade do cuidado domiciliar aos indivíduos com 

mielomeningocele e sua família. 

Convidamos o(a) senhor(a) para participar deste estudo. Conto com a sua 

colaboração na participação da entrevista, que será gravada, e lhe será permitido 

ouvi-la, bem como ter acesso à transcrição, se assim o desejar, possibilitando 

fazer alterações. Solicito permissão para que eu realize três visitas ao seu 

domicílio, com o propósito de atingir os objetivos da pesquisa. Ao final da 

pesquisa, caso manifeste interesse, terá livre acesso ao seu conteúdo, podendo 

discuti-la comigo.  

Os riscos de sua participação na pesquisa referem-se ao seu desconforto 

ou constrangimento decorrentes da participação nas entrevistas e da realização 

das visitas domiciliares. Para minimizar os riscos serão garantidas entrevistas em 

ambientes que assegurem a privacidade e em horário com o consentimento do 

participante. As visitas domiciliares ocorrerão em horário previamente agendado e 

será assumida uma atitude de respeito em relação às condições de vida das 

pessoas. 

Serão garantidos o anonimato, privacidade e sigilo absoluto em relação às 

informações e declarações prestadas verbalmente e/ou por escrito antes, durante 

e depois da realização da pesquisa. As informações obtidas não serão utilizadas 
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em prejuízo das pessoas, inclusive em termo de autoestima, prestígio e/ou 

econômico-financeiros. As gravações estarão seguras e serão inutilizadas após a 

pesquisa. O(A) Sr.(a) não terá qualquer tipo de despesa e não receberá alguma 

vantagem financeira para a participação nesta pesquisa. 

Informo que a sua participação é voluntária e o(a) senhor(a) terá liberdade 

para desistir durante o processo de coleta de dados, caso venha a desejar, sem 

risco de qualquer penalização. O(A) senhor(a) terá o direito de se expressar 

livremente, com a garantia de que nenhuma informação será usada contra você 

ou para outro fim que não sejam a pesquisa e a produção de conhecimento. 

O(A) senhor(a) receberá uma via deste termo, que deverá ser rubricado por 

mim e pelo senhor(a) em todas as páginas. Caso sinta necessidade de contatar o 

pesquisador, a orientadora ou o Comitê de Ética da UFMG e do Hospital Sarah, 

poderá fazê-lo pelos telefones ou pelos e-mails que constam no rodapé deste 

documento. 

Solicitamos o seu consentimento e agradecemos a sua participação. 

 Atenciosamente, 

 

Giselle Lima de Freitas      Prof.ª Drª Roseni Rosângela de Sena 

 

Eu,____________________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro 

que concordo em participar, voluntariamente, deste estudo e ter assinado este 

documento em duas vias e recebido uma cópia. 

 

Assinatura:  

 
Giselle Lima de Freitas – Escola de Enfermagem da UFMG – Av. Alfredo Balena, 190, 4º andar - 
Sala 434, Campus Saúde Belo Horizonte-MG, CEP 30130-100. Fone: (31) 3409-8046 / 88233674. 
E-mail: gisellelf@yahoo.com.br 
Orientadora: Prof.ª Drª Roseni Rosângela de Sena – Rua Curitiba 2232/301, BH/MG – CEP 
30170-122. Fone: (31) 99518838. 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG - Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II - 2º 
andar - Sala 2005, Campus Pampulha. Belo Horizonte-MG, CEP: 31270-901. Fone: (31) 3409-
4592 / E-mail: coep@prpq.ufmg.br 
Comitê de Ética em Pesquisa da Associação das Pioneiras Sociais, coordenado pela Enf. Mauren 
Alexandra Sampaio.Telefone: (61) 3319-1494 ou e-mail: comiteeticapesquisa@sarah.br. 

 

mailto:coep@prpq.ufmg.br
mailto:comiteeticapesquisa@sarah.br
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APÊNDICE D – Termo de assentimento livre e esclarecido (menor) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo “A continuidade do 

cuidado de crianças e adolescentes, com mielomeningocele, no domicílio”, o qual 

servirá para a pesquisadora obter o título de doutora em Enfermagem pela Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Os objetivos deste estudo são: analisar a continuidade do cuidado no 

domicílio ao indivíduo com mielomeningocele prestado pelo cuidador principal; 

observar como as orientações e os cuidados oferecidos no hospital, em regime de 

internação ou em atendimento ambulatorial, são assumidos pelos cuidadores no 

domicílio; analisar o cotidiano do indivíduo com mielomeningocele e de seu 

cuidador principal no domicílio na produção do cuidado; identificar aspectos que 

interferem na continuidade do cuidado domiciliar dos indivíduos com 

mielomeningocele e sua família.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Neste projeto você participará de uma 

entrevista junto ao seu pai (mãe)/responsável/cuidador principal, que será 

gravada. Serão realizadas três visitas ao seu domicílio com o objetivo de observar 

a realização dos cuidados orientados pela equipe de enfermagem no hospital e 

indagar sobre as principais dificuldades enfrentadas pelo cuidador em domicílio, 

bem como os aspectos que interferem na continuidade dos cuidados. 

Os riscos do estudo relacionam-se a desconforto ou constrangimento 

decorrentes da realização da entrevista ou durante a observação de cuidados na 

visita domiciliar. Para minimizar os riscos serão garantidas entrevistas em 

ambientes que assegurem a privacidade e em horário com o consentimento do 

participante. As visitas domiciliares ocorrerão em horário previamente agendado e 

será assumida uma atitude de respeito em relação às condições de vida das 

pessoas. Procedimentos que lhe tragam qualquer desconforto ou risco à sua vida 

não serão adotados. Pela sua participação no estudo, você não receberá 

qualquer valor em dinheiro ou qualquer tipo de gratificação, mas terá a garantia 

de que nenhuma das despesas necessárias à realização da pesquisa será de 

sua responsabilidade. Você poderá ter todas as informações que quiser a 

qualquer momento, inclusive acessando os telefones das pesquisadoras ou das 

instituições constantes no final deste documento. Você poderá também não 
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participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, o que 

será acatado de imediato pela pesquisadora sem prejuízo de qualquer espécie 

para você. O sigilo de suas informações assim como seu anonimato serão 

preservados. Os resultados obtidos desta pesquisa serão utilizados somente para 

fins acadêmicos e científicos como a elaboração da tese como produto final desta 

pesquisa e divulgação em eventos e/ou publicação em periódicos. Este termo de 

assentimento será elaborado em duas vias (conforme Resolução 466/2012 item 

IV.5 letra d) e rubricado pelos sujeitos em todas as páginas. Caso você aceite 

participar, será necessária sua assinatura no presente documento.  

 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do documento de identidade _____________________ (caso possua o 

documento), li e/ou ouvi o esclarecimento acima. Compreendi para que serve o 

estudo e a quais procedimentos serei submetido(a). A explicação que recebi 

esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão. Sei que a pesquisadora manterá o sigilo das minhas informações e meu 

anonimato, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do 

estudo. Mediante estas declarações, concordo em participar do estudo, inclusive 

com permissão para utilização de minhas imagens. 

 

Belo Horizonte ____ de _________________________ de 2015. 

 

Assinatura do voluntário em menoridade legal                                            

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Giselle Lima de Freitas – Escola de Enfermagem da UFMG – Av. Alfredo Balena, 190, 4º andar - 
Sala 434, Campus Saúde Belo Horizonte, MG / CEP 30130-100. Fone: (31) 3409-8046 / 
88233674. E-mail: gisellelf@yahoo.com.br 
Orientadora: Prof.ª Drª Roseni Rosângela de Sena – Rua Curitiba 2232/301, BH/MG – CEP 
30170-122. Fone: (31) 99518838. 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG - Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II - 2º 
andar - Sala 2005, Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG – CEP: 31.270-901. Fone: (31) 3409-
4592 / E-mail: coep@prpq.ufmg.br 
Comitê de Ética em Pesquisa da Associação das Pioneiras Sociais, coordenado pela Enf. Mauren 
Alexandra Sampaio.Telefone: (61) 3319-1494 ou email: comiteeticapesquisa@sarah.br.  
 
 

mailto:comiteeticapesquisa@sarah.br
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ANEXO A – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A continuidade do cuidado de crianças e adolescentes com 

mielomeningocele no domicílio Pesquisador: Roseni Rosângela de Sena Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 43056015.0.0000.5149 

Instituição Proponente:Escola de Enfermagem 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.036.625 

Data da Relatoria: 20/05/2015 

Apresentação do Projeto: 

A mielomeningocele é uma malformação congênita ocasionada pelo defeito de fechamento do 

tubo neural embrionário. Acomete diferentes sistemas, podendo provocar sequelas de ordem 

neurológica, ortopédica e cognitiva, o que confere um caráter de cronicidade a essa desordem. A 

condição crônica inerente a patologia requer o seguimento de um plano terapêutico e de 

reabilitação contínuo, o qual exige a realização de cuidados  undamentais de enfermagem em 

domicílio e mudanças no cotidiano de toda a família. Trata-se de um estudo observacional e 

longitudinal com 15 crianças e adolescentes com mielomeningocele, entre 5 e 18 anos de idade, 

que participaram do programa de reabilitação ambulatorial de Pediatria do Hospital Sarah de 

Reabilitação, da cidade de Belo Horizonte. Os participantes serão abordados ainda no hospital e, 

após o aceite, serão submetidos a entrevistas semiestruturadas gravadas e observadas durante 

três visitas domiciliares, no intervalo de até dois meses. 

Critério de Inclusão: Crianças e adolescentes com mielomeningocele que participaram do 

programa de reabilitação nos últimos cinco anos, faixa etária de 5 a 18 anos, residentes em Belo 

Horizonte ou em cidades em um raio de 60km de distância e que aceitarem participar da 

pesquisa. 

Critério de Exclusão: sujeitos que não aceitarem participar da pesquisa e que apresentarem 
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condições agudas de doença, mudança de endereço ou que estejam internados em outras 

instituições de saúde no período da coleta. 

Há descrição de análise qualitativa: o material obtido nas entrevistas, nas observações e nos 

registros em diário de campo será explorado utilizando-se a análise de conteúdo, proposta por 

Bardin (2009). O cronograma está adequado. Custo financeiro de R$ 5.500,00, com financiamento 

próprio. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Analisar a continuidade do cuidado no domicílio ao indivíduo com 

mielomeningocele prestado pelo cuidador principal. 

Objetivo Secundário: Analisar o cotidiano do indivíduo com mielomeningocele e de seu cuidador 

principal no domicilio na produção do cuidado. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os possíveis riscos relacionados à pesquisa referem-se ao constrangimento dos 

colaboradores com a exposição de dados, ainda que sejam garantidos o sigilo e a 

confidencialidade dos dados de maneira que haja proteção da privacidade dos sujeitos. 

Benefícios: A compreensão das contradições e dos desafios do cotidiano que interferem na 

continuidade do cuidado domiciliar ao indivíduo com MMC representa um mecanismo que pode 

aperfeiçoar e garantir a qualidade do cuidado, melhorando a assistência de enfermagem e 

fortalecendo o vínculo profissionalsujeito. As reflexões centradas no indivíduo em sua vida 

cotidiana buscam favorecer o desdobramento do fenômeno da continuidade do cuidado ao 

indivíduo com MMC, no domicílio. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é meritória e trará subsídios, os quais poderão ser incorporados à prática de 

Enfermagem de modo a melhorar a assistência e a qualidade do cuidado prestado àqueles 

participantes. 

A Associação das Pioneiras Sociais-DF/Rede Sarah é coparticipante e tem como responsável Dra. 

Lúcia Walladino Braga. 

As solicitações do COEP foram atendidas: foram inseridos os riscos do projeto, substituída a 

palavra cópia por via e inserida a necessidade de rubrica em todas as páginas do TCLE. 

- a pesquisadora explicou que não será realizado, na pesquisa, teste para avaliação cognitiva dos 

participantes, podendo haver crianças com ou sem comprometimento cognitivo. Dessa forma, foi 

inserido o termo de assentimento (TALE). 



 131 

Este Comitê solicita utilizar o TALE que sofreu correções e encontra-se adicionado à Plataforma 

Brasil, denominado "TALE-Giselle". 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Anexados o projeto em word, parecer consubstanciado do Departamento de Enfermagem 

Materno Infantil e Saúde Pública, e a folha de rosto devidamente preenchida e assinada.  O TCLE, 

composto de duas páginas, é dirigido aos pais em linguagem acessível, com objetivo, benefício, 

métodos, direitos e riscos, TALE. 

Recomendações: 

Recomenda-se a aprovação do projeto de pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Somos favoráveis à aprovação do projeto "A continuidade do cuidado de crianças e adolescentes 

com mielomeningocele no domicílio" da Pesquisadora Profa. Dra. Roseni Rosângela de Sena. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Aprovado conforme parecer. 

BELO HORIZONTE, 27 de Abril de 2015 

 

Assinado por: 

Telma Campos Medeiros Lorentz 

(Coordenador) 
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ANEXO B – ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS- DF/ REDE SARAH 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Elaborado pela Instituição 

Coparticipante DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A continuidade do cuidado de crianças e adolescentes com 

mielomeningocele no domicílio Pesquisador: Roseni Rosângela de Sena Área Temática: 
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Apresentação do Projeto: 

A mielomeningocele (MMC) é uma malformação congênita ocasionada pelo defeito de 

fechamento do tubo neural embrionário. Acomete diferentes sistemas, podendo provocar 

sequelas de ordem neurológica, ortopédica e cognitiva, o que confere um caráter de cronicidade 

a essa desordem. A condição crônica inerente a patologia requer o seguimento de um plano 

terapêutico e de reabilitação contínuo, o qual exige a realização de cuidados fundamentais de 

enfermagem em domicílio e mudanças no cotidiano de toda a família. Trata-se de estudo 

descritivo exploratório observacional com abordagem qualitativa.  O trabalho pauta-se na 

promoção de conhecimento aos cuidadores sobre as condições de saúde da criança e do 

adolescente, suas necessidades e suas demandas. Destaca-se o processo de capacitação da 

família para os cuidados no domicílio, especificamente relacionados à bexiga e ao intestino 

neurogênico, aos cuidados com a pele, para a prevenção de lesões, e ao uso adequado das 

medicações.Os sujeitos serão indivíduos com MMC e seu cuidador principal que participaram do 

programa de reabilitação do Hospital Sarah/Belo Horizonte nos últimos cinco anos. 

Como critérios de inclusão, serão considerados pacientes com mielomeningocele na faixa etária 

de 5 a 18 anos, residentes em Belo Horizonte ou em cidades em um raio de 60km de distância e 

aceitarem participar da pesquisa. Como técnica para coleta de dados utilizar-se-á a 

entrevistasemiestruturada. Serão realizadas 3 (três) visitas domiciliares empregando-se a técnica 

de observação participante e o diário de campo do pesquisador para compreensão da realidade, 

bem como o contato telefônico entre as visitas. Os dados serão analisados segundo os preceitos 

da análise de conteúdo, proposta por Bardin. Os aspectos éticos respeitarão a norma 466/2012 

que diz respeito a pesquisas que envolvem seres humanos. 
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Objetivo da Pesquisa: 

O estudo tem por objetivo geral: Analisar a continuidade do cuidado no domicílio ao indivíduo 

com mielomeningocele prestado pelo cuidador principal. Como objetivos específicos pretende-se: 

Observar como as orientações e os cuidados oferecidos no hospital são assumidos pelos 

cuidadores no domicílio; Analisar o cotidiano do indivíduo com 

mielomeningocele e de seu cuidador principal no domicilio na produção do cuidado; Identificar 

aspectos que interferem na continuidade do cuidado domiciliar dos indivíduos com 

mielomeningocele e sua família. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os possíveis riscos relacionados à pesquisa referem-se ao constrangimento dos colaboradores 

com a exposição de dados, ainda que sejam garantidos o sigilo e a confidencialidade dos dados de 

maneira que haja proteção da privacidade dos sujeitos. 

Benefícios: a compreensão das contradições e dos desafios do cotidiano que interferem na 

continuidade do cuidado domiciliar ao indivíduo com MMC representa um mecanismo que pode 

aperfeiçoar e garantir a qualidade do cuidado, melhorando a assistência de enfermagem e 

fortalecendo o vínculo profissionalsujeito. As reflexões centradas no indivíduo em sua vida 

cotidiana buscam favorecer o desdobramento do fenômeno da continuidade do cuidado ao 

indivíduo com MMC, no domicílio. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Diante da complexidade do quadro da mielomeningocele, o estudo tem relevância na área de 

reabilitação desses pacientes, por por enfatizar a orientação dessa população e seus familiares, de 

forma que essas orientações seja de fato efetivas, não apenas no período em que a criança está 

em acompanhamento institucional, mas durante as fases de desenvolvimento dessa criança, até a 

fase adulta. Espera-se que o estudo aponte para reflexões e subsídios que possam ser 

incorporados à prática de Enfermagem de modo a melhorar a assistência e a qualidade do 

cuidado prestado, no sentido de garantir a efetiva continuidade do cuidado a crianças e 

adolescentes com mielomeningocele no domicílio. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O conteúdo TCLE está de acordo com as exigências da Resolução 466/12 do CNS, já que as 

entrevistas serão realizadas com os pais/responsáveis pelas crianças com mielomeningocele. 

Recomendações: 

Sugestão de modificar o texto do parágrafo referente ao item "Cenário" em que que a autora 

informa que os acompanhamentos a pacientes na Rede SARAH são "gratuitos" , sugestão de 

utilizar o termo: serviço público de saúde, atendimento público. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O trabalho está aprovado e sugerimos modificar no projeto de pesquisa o cronograma da 

pesquisa. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Aprovado com vistas ao item recomendações. 

BRASILIA, 01 de Junho de 2015 
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(Coordenador) 


