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1. RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Se a criança puder contar com a assistência do familiar, ela poderá 

ser mais capaz de suportar os sofrimentos e ansiedades surgidos durante a doença 

e a hospitalização. OBJETIVO: Identificar o conhecimento produzido a respeito da 

importância da família na hospitalização da criança na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura. O levantamento dos 

textos foi feito na Biblioteca Virtual de Saúde. Foram incluídos textos publicados em 

português, produzidos no Brasil, com textos completos disponíveis online. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Os textos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir a importância da família junto à criança na fase de 

hospitalização de tal maneira que, permita a criança, mais conforto e apoio 

emocional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A hospitalização é um fenômeno estressante e traumatizante para a criança,  

pois nesse período ela se depara com vários desafios. Para as crianças  

hospitalizadas, possíveis desafios incluem lidar com a separação, adaptando-se a 

um novo ambiente e ajustar-se a múltiplos responsáveis (PINTO, 2009). 

Atualmente, reconhece-se a importância da permanência dos pais no hospital 

e de seu envolvimento no processo saúde-doença-cuidado da criança. As crianças 

tendem a ficar transtornadas quando enfrentam a separação dos pais, cuja ausência 

provoca nelas sentimentos de angustia (MOLINA, 2009).  

  Assim, cientes da importância do convívio entre a criança e sua mãe, este  

estudo nos faz identificar a importância da família durante o período de 

hospitalização. 

 

3. OBJETIVO 

 

Identificar o conhecimento produzido a respeito da importância da família na  

hospitalização da criança na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

 



4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada com o objetivo de identificar as 

evidências, fundamentando a prática de saúde nas diferentes especialidades. 

Elaborou-se a seguinte questão norteadora para revisão: qual é o conhecimento 

científico já produzido sobre da importância da família na hospitalização da criança 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)? 

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as bases 

de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Para a busca dos textos utilizou-se 

os descritores: criança, hospitalização, família, unidade de terapia intensiva. 

Foram incluídos textos publicados de 2001 a 2013, em português, produzidos 

no Brasil, com textos completos disponíveis online. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A presente revisão analisou 17 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 

 Sobre a presença da família: a importância do vínculo afetivo  

 O comportamento da enfermagem frente à família 

 Ansiedade dos pais: interferência nos cuidados da criança  

 Inclusão da família: dificuldades de adaptação a essa nova realidade 



 Modelo assistencial centrado na criança e na família: ampliação do 

foco de cuidado 

 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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