
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO ABANDONO DE CRIANÇAS DURANTE A
HOSPITALIZAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KARLA GUALTIERI ZEFERINO, MAYARA APARECIDA SOARES, RAFAEL OLIVEIRA
COSTA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARINA CERIBELLIORIENTADOR(ES): 



Resumo 

Projeto de iniciação científica de Graduação em Enfermagem, que visa 
pesquisar a atuação do enfermeiro na prevenção do abandono de crianças 
hospitalizadas, utilizando o cuidado centrado na família e a SAE - 
Sistematização de Assistência de Enfermagem como subsídios para o cuidado 
humanizado.  

 
1. Introdução: O abandono da criança durante o período de hospitalização é 
um problema social e vivenciado pela equipe de Enfermagem nos hospitais 
brasileiros e o progresso científico no cuidado de enfermagem vivencia a cada 
dia os benefícios e a necessidade da inclusão familiar aliada à equipe de saúde 
(SILVA; ALVES; ARAÚJO, 2012). Conforme Dicionário Aurélio, a definição de 
abandono é o ato ou efeito de abandonar, desprezo em que jazem as pessoas 
ou as coisas, renúncia, cessão, desistência e negligência agradável no 
discurso, no estilo, nas maneiras, no trajar, etc. 

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a consolidar leis próprias 
para crianças e adolescentes, mas é evidenciado que muitas dessas leis não 
são respeitadas pelas mais diversas regiões do país, uma característica dessa 
contradição é o grande número de casos de abandono sendo assim 
considerado um problema social (SILVA; ALVES; ARAÚJO, 2012).  

2. Objetivos: Pesquisar a atuação do enfermeiro na prevenção do abandono 
de crianças durante a hospitalização. 

 

3. Metodologias: O método utilizado para a elaboração desse trabalho foi à 
pesquisa bibliográfica, sendo realizadas consultas nas seguintes bases de 
dados eletrônicas: Scielo, LILACS, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Revista 
de Enfermagem Integrada. Foram encontrados 31 artigos científicos, foram 
considerados materiais publicados em língua portuguesa e por profissionais de 
saúde, sendo selecionados: 10 artigos científicos e 2 livros. 

 

4. Desenvolvimento:  

Especificamente na infância, as condições crônicas carregam certas 
particularidades que envolvem o sistema familiar como um todo. Nesse 
contexto destaca - se que a família sente-se responsável pelos cuidados com a 
criança, tarefa esta complexa e por vezes dolorosa (PACHECO et al., 2013). 

 A hospitalização deve favorecer condições próximas às encontradas em 
um ambiente familiar, como por exemplo, a humanização, a confiança, o apoio, 
compreensão e o hospital é uma substituição temporária ou permanente do 
contexto familiar, sendo que a família contribui com o acompanhamento 
durante a hospitalização da criança, mas, infelizmente existem casos de 
abandono em todo o mundo. (GOMES; ERDMANN, 2005) 

 

5. Resultados Preliminares 

A partir dessa revisão bibliográfica, verificou-se que a prevenção do 
abandono da criança hospitalizada, encontra inúmeros artigos que relatam a 
dificuldade da família em lidar com a criança que tem doença crônica.  



Estudos demonstram que o cuidado centrado a família é uma das 
formas de prevenir com que a família e/ou acompanhantes das crianças 
internadas, se sintam inutilizados nos cuidados prestados à criança. (PINTO, J. 
P.  et al., 2010) 

 A família que deveria ser incluída na perspectiva do cuidado, realizando 
os cuidados a criança no período de hospitalização, iniciando dessa forma um 
processo de reorganização da pratica da enfermagem, envolvendo-se 
familiares e acompanhantes, fazendo com que se sintam integrados, 
importantes e contribuintes durante o tratamento e hospitalização da criança, 
esclarecendo duvidas sobre o tratamento, trazendo o acompanhante a estar 
mais perto da criança e não temer ao ter que cuidar da criança em casa 
(PACHECO et al., 2013). 

Segundo o CONANDA (1995) a criança hospitalizada tem como direito 
que seus pais ou responsáveis participem ativamente do seu diagnóstico, 
tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a 
que será submetida. A enfermagem, ao incluir o acompanhante com a 
abordagem do cuidado centrado na família, faz com que a lei e o direito da 
criança seja cumprido (PINTO, J. P.  et al., 2010). 

 Para promover os cuidados às famílias o enfermeiro utiliza um vasto 
instrumental, incluindo conhecimentos específicos relacionados à família, 
saúde e enfermagem para a família que levam o profissional a uma escuta 
atenta das falas dos familiares e do próprio paciente, exigindo empatia, 
observação e a capacidade de sensibilizar-se diante do sofrimento alheio. 
Como instrumental técnico são referidos o uso do genograma interacional, o 
ecomapa, a historia da família e outros (ELSEN et al., 2009).  

A assistência de enfermagem em pediatria deve ser compartilhada com 
a família, de modo que os mesmos participem dos cuidados de seus filhos, o 
que solidifica a parceria entre familiares e profissionais de saúde. O enfermeiro 
precisa incluir na Sistematização da Assistência de Enfermagem métodos de 
integrar o familiar a rotina de cuidados de enfermagem da criança 
hospitalizada, verificado em artigos que citam métodos que o enfermeiro já 
prescreve e atua para a promoção de envolvimento familiar (SOUZA; SILVA, 
2014). 

 

 

Tabela 1. Diagnósticos de enfermagem x Intervenções de enfermagem  

Diagnósticos de 
enfermagem 

Intervenções de enfermagem 

Tensão no papel 
do cuidador 

 Ser ouvinte para os 
membros da família; 

estabelecer uma 
relação de confiança 
com os membros da 

família; 

 

Disposição para 
processos 
familiares 

melhorados 

Determinar como a família compreende sua situação; 
Determinar os sentimentos da família em relação à sua 

situação; 
Auxiliar a família a resolver sentimentos irreais de culpa 

ou responsabilidade, como deve ser; 



Processos 
familiares 

disfuncionais 

 Auxiliar a família a 
solucionar conflitos; 

Cooperar com a família 
na solução de 

problemas e tomadas 
de decisão; 

 

Desempenho de 
papel ineficaz 

Encaminhar a família para grupos de apoio ou a outras 
famílias com problemas semelhantes; 

Encaminhar para terapia familiar, se indicada. 
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