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RESUMO 

SOARES, Joana D’Arc Dantas. Vivências do pai/ acompanhante no processo da 
hospitalização do filho. 2014.  61 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2014.  

A presença do homem junto ao filho hospitalizado ainda é inexpressiva e as relações 
estabelecidas no âmbito hospitalar culminam em situações diversas que podem 
influenciar a sua vivência. O estudo objetivou analisar a vivência do pai/ 
acompanhante durante a hospitalização do filho. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida junto a 11 pais 
que acompanhavam o filho enfermo em um Hospital Pediátrico, situado na Grande 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Conforme os critérios de inclusão, os 
participantes deveriam estar com idade igual ou superior a 18 anos; ter condições 
emocionais favoráveis para responder o questionamento; ser acompanhante do filho 
na faixa etária de um a cinco anos e internados em enfermarias clínicas ou 
cirúrgicas. A coleta de dados ocorreu nos meses de março e abril de 2014, por meio 
de entrevista semiestruturada.  Antecedeu essa etapa a anuência da Secretaria de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, a aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com Certificado de 
Apresentação e Apreciação Ética nº 22821513.1.0000.5537 e parecer nº 562. 308  
como também  assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 
entrevistados. O tratamento dos dados ocorreu à luz do Método de Análise de 
Conteúdo na modalidade de categorias temáticas proposta por Bardin.  A partir das 
falas, emergiram duas categorias: A presença do pai na hospitalização do filho e 
Responsabilidade e atitudes paternas na hospitalização do filho, as quais foram 
analisadas e discutidas com base na literatura sobre a família no contexto da 
hospitalização da criança e as considerações sobre os cuidados com a criança. 
Constatou-se que os entrevistados ao vivenciaram a hospitalização do filho 
inseriram-se em um contexto de participação ativa de tarefas e compartilhamento de 
responsabilidades. Assim, com base no estudo, considerou-se a necessidade da 
efetivação dos direitos do pai como ente familiar na prática dos cuidados com os 
filhos em detrimento às questões sociais e de gênero ainda presentes na sociedade 
contemporânea. Diante disso, faz-se relevante que a equipe de Enfermagem 
considere as situações diversas enfrentadas pelo homem durante o período de 
internação infantil, tendo como primícia a aproximação deste do processo de cuidar 
do filho assim como minimizar as sequelas advindas do seu afastamento do núcleo 
familiar. 

Descritores: Enfermagem Pediátrica; Pai; Hospitalização.  



 

ABSTRACT 

SOARES, Joana D’Arc Dantas. Experiences of father/accompanying during 
hospitalization of his child. 2014.  61 p. Dissertation (Master in Nursing) – Federal 
University of Grande do Norte, Natal. 2014.  

The presence of the man with the hospitalized child is still insignificant and the 
relationships established in hospitals culminate in several situations that can to 
influence his experience. The study aimed to analyze the experiences of the parent / 
caregiver during the hospitalization of their child.  In intention to develop the 
research, it was conducted an exploratory and descriptive qualitative research 
approach, developed with 11 fathers who accompanied sick childen at the Paediatric 
Hospital in metropolitan area of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. As inclusion 
criteria men should be aged 18 years; have favorable emotional conditions to answer 
the questions are be accompanying his child aged between one to five years old in 
clinical or surgical. Data collection occurred in March and April 2014, using an 
interview script. This step prior to the approval of the Health Department of state of 
Rio Grande do Norte, approved by Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Committee on Ethics in Research by Certificate of Presentation and Ethics 
Consideration No. 22821513.1.0000.5537. The data treatment occurred following the 
content analysis method in thematic modality proposed by Bardin. According to 
statements the following categories emerged: "The presence of the father in the 
hospitalization of a child" and "Responsibilities and  parental attitudes the 
hospitalization of a child”, which were analyzed and discussed based on the literature 
on the family in the hospitalization of the child and considerations about the care of 
the child. It was founded that the respondents the experienced institutionalization son 
were inserted in a context of active participation of tasks and sharing responsibilities. 
Thus it was considered in the study the need of enforcing rights of the father as a 
family entity in practice of them child care instead of social and gender issues that 
are still strongly rooted in contemporary society. Given this, it is necessary that the 
nursing staff consider the various situations faced by man during infant 
hospitalization with the first fruits of this approach to the care of the son process 
minimizing the sequelae stemming from being away from the family nucleus. 

Descriptors: Pediatric Nursing; Father; Hospitalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A hospitalização é um período de instabilidade física e emocional para o 

paciente e seus familiares. Tratando-se da criança, as alterações na dinâmica 

familiar ocorrem devido ao distanciamento desta do seu meio social e, sobretudo, de 

seus pais. 

A participação dos pais durante o internamento infantil além de influenciar na 

recuperação pode despertar emoções relacionadas ao confronto de momentos 

críticos, notadamente àqueles que envolvem procedimentos invasivos e provocam 

dor, choro e tristeza (NÓBREGA et al, 2010; SCHULTZ; SABATÉS, 2010).  A 

presença dos genitores durante a hospitalização da criança é reconhecida como 

benéfica para ambas as partes, contudo, exige que os pais se adaptem a uma nova 

realidade que só será ajustada por meio de condições físicas e humanas capazes de 

oferecer respostas às necessidades da criança (SANTOS, 2011).  

Nos âmbitos físico, social e psicológico do infante, a família faz-se 

imprescindível, pois o processo de crescimento e desenvolvimento requer cuidados 

que abrangem desde questões higiênicas e alimentares até as relativas ao 

aprendizado, aquisição de padrões de comportamento, atitudes e formação da 

própria personalidade. No tocante a inclusão da criança na sociedade, a família é 

responsável por protegê-la, promover a interação e a transmissão de aspectos 

culturais e econômicos sob a influência de mudanças sociais (BRASIL, 2012).  

Neste sentido, para Lobo e Lobo (2012), a família é compreendida como o 

primeiro sistema formador de papéis e relações interpessoais vivenciados pelo ser 

humano e cujas interações estabelecidas dão suporte para o estudo do 

desenvolvimento do indivíduo. Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), o 

desenvolvimento é um processo que se inicia desde a concepção e envolve o 

crescimento físico, maturidade neurológica, comportamental, cognitiva, social e 

afetiva da criança. Como resultado, espera-se um indivíduo com capacidade de 

sobrevivência, de atender às suas próprias necessidades e preparado para as 

atribuições do meio no qual está inserido. 
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Entretanto, no decorrer do processo de crescimento e desenvolvimento 

infantil, a criança fica vulnerável a agravos à sua saúde que culminam em muitos 

casos no internamento. No que diz respeito à vulnerabilidade da saúde da criança 

de até cinco anos de idade, as principais intercorrências causadoras de distúrbios 

fisiológicos são as referentes às patologias respiratórias, transtornos diarreicos, 

parasitoses intestinais, meningites, distúrbios nutricionais, malária, sarampo e 

tuberculose (BRASIL, 2003; 2006).  

A criança, uma vez acometida de alguma enfermidade, necessita do suporte 

parental, principalmente quando está no ambiente hospitalar. Neste caso, a 

presença materna se faz necessária como forma de contribuir na recuperação do 

filho, evitando, assim, o retardo na alta. Porém, existem situações que levam a mãe 

a ausentar-se do processo do cuidar, tais como: a presença de outros filhos 

menores e a função de provedora que na maioria das vezes desempenha junto à 

família. Essas circunstâncias tendem a aproximar outros entes familiares, 

particularmente, o pai, dos cuidados para com o filho, assim como nos casos da 

hospitalização deste.  

Tal realidade foi constatada pela autora do estudo em apreço, como 

enfermeira de uma unidade pediátrica, onde observou que a presença do homem 

junto ao filho hospitalizado tem sido cada vez mais frequente. Além disso, nesse 

ambiente, os pais procuram desempenhar ações e descobrem habilidades inerentes 

ao cuidado com o filho enfermo. No entanto, nem sempre a participação familiar 

durante o internamento infantil foi concebida como necessária à recuperação do 

estado de saúde da criança, pois, até o fim da década de 1980, não era possível que 

os pais ou qualquer outro ente familiar permanecessem em período integral com a 

criança hospitalizada. As visitas eram restritas, logo, a separação do núcleo familiar 

e as implicações advindas desse distanciamento se enfatizavam.  

Esse contexto sofreu transformações por meio do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que, no fim da mesma década, viabilizou o exercício do cuidar 

de forma mais efetiva aos pais de crianças hospitalizadas. Isso ocorreu com o 

acompanhamento do filho no âmbito nosocomial, com vistas ao bem estar da 

criança e as práticas humanizadas no cuidado infantil envolvendo profissionais de 

saúde e familiares-acompanhantes. 
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A inserção do acompanhante em um hospital pediátrico faz-se imprescindível, 

sobretudo no processo terapêutico de crianças, pois o envolvimento dos pais nos 

cuidados de saúde dos filhos resulta em ações benéficas para a recuperação destes 

durante o período de internamento (GOMES; ERDMANN; BUSANELLO, 2010). A 

presença, dedicação e cuidado demonstrados pelos pais/ acompanhantes do filho 

hospitalizado envolvem ambas as partes. 

Nesse sentido, Milanesi et al (2006) afirmam que a hospitalização conjunta- 

pais e filho- gerada pelo adoecimento da criança acaba desencadeando nos pais 

sofrimentos, dor física e problemas emocionais. A tensão gerada nos pais deve-se 

ao estado de saúde dos filhos e esta é influenciada diretamente pela ausência dos 

demais familiares e pelo fato de não receber informações suficientes quanto ao 

quadro clínico da criança.  Diante das dificuldades enfrentadas, surgem o medo da 

morte e a sensação de impotência por não saber o que fazer para amenizar a dor e 

o sofrimento do filho. 

Na perspectiva de minimizar as diversidades vivenciadas pelo pai no contexto 

da hospitalização, reconhece-se a relevância das ações do enfermeiro tanto para a 

criança quanto para seu acompanhante (MURAKAMI; CAMPOS, 2011). Nessa 

abordagem, segundo Souza e Oliveira (2010) quando o familiar/acompanhante 

permanece por mais tempo na instituição, este é considerado pela equipe de 

enfermagem como o mais exigente e questionador. Isto pode dificultar aceitação da 

presença do pai no ambiente hospitalar, principalmente, se considerado um 

fiscalizador dos cuidados dispensados ao filho como também conhecedor das 

deficiências e hábitos dos serviços. 

Conforme Yamamoto et al (2009), a assistência a família da criança torna-se 

comprometida durante o internamento, o que remete a uma reflexão sobre o saber-

fazer da enfermagem perante a hospitalização. A família enfrenta o adoecimento da 

criança sentindo culpa, sinais de cansaço e limite de enfrentamento, sobretudo 

quando se tratam de angústia, medo e preocupação. Neste contexto, a solidão é 

destacada como habitual durante o internamento pediátrico, decorrente do fato de 

estarem num lugar desconhecido que agride sua autonomia e independência 

(MORAES; COSTA, 2009).  
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De acordo com Pinto, Ribeiro e Silva (2005), no novo ambiente, a família 

pode sentir-se cansada e pouco à vontade para cuidar da criança. Desta forma, 

pode vir a apresentar dificuldades para conviver com a nova situação. No âmbito 

dessa abordagem, entende-se que as atividades inerentes aos cuidados com as 

crianças hospitalizadas são regularmente empreendidas pela mãe, no entanto, 

podem ser realizadas pelo pai acompanhante e, consequentemente, deflagrar 

reações e sentimentos adversos de acordo com o momento enfrentado. 

Carvalho et al (2009) referem que em situações críticas, como o internamento 

do filho recém nascido, os pais apresentaram sentimentos diversos relacionados a 

sua permanência junto ao filho durante a hospitalização, tais como: medo, angústia, 

ansiedade e solidão que oscilam de acordo com o período de internação e estado 

clínico da criança. As autoras ainda reforçam que se faz necessário a investigação 

de outros aspectos que envolvem o pai enquanto acompanhantes de seus filhos em 

condições de internamento.  

Mediante a essa observação, pressupõe-se que o internamento da criança 

leva ao pai a vivenciar momentos difíceis cujos enfrentamentos podem ocorrer de 

formas diversas. A partir deste fato, foi suscitada a seguinte questão de pesquisa: o 

que é para o pai estar presente no ambiente hospitalar durante a internação do 

filho? A resposta a esta questão poderá subsidiar estratégias de assistência ao pai 

na perspectiva de que ele possa contribuir para o tratamento da criança, como 

também reduzir o distanciamento do infante daqueles que lhes são mais próximos.  

O estudo em apreço justifica-se pela continuidade da discussão acerca da 

inserção social do homem nas diversas temáticas e âmbitos restritos, neste caso, a 

hospitalização infantil, sendo resguardado seu direito de acompanhar seu filho. 

Dessa forma, espera-se obter com os frutos da investigação subsídios que possam 

contribuir para a efetivação do pai/acompanhante  e com a qualidade do serviço 

ofertado pela equipe de Enfermagem durante sua presença na instituição 

nosocomial.  Ressalta-se ainda, a contribuição acadêmica dos resultados da 

pesquisa científica na área dos estudos de saúde, principalmente da Enfermagem, 

por ser este o profissional que tem o cuidado como alicerce estruturante do seu 

processo de trabalho.  
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Em face às considerações abordadas sobre o homem no contexto do 

internamento infantil, o estudo objetivou analisar a vivência do pai/ acompanhante 

durante a hospitalização do filho. Concebe-se que o alcance desse objetivo 

concorrerá para a maior interação do pai/ acompanhante com o filho e a equipe que 

o assiste.  

Convém ressaltar que o estudo encontra-se estruturado da seguinte maneira, 

referencial teórico, metodologia, resultados/discussão, considerações finais, 

apêndices e anexos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo, é apresentada a fundamentação teórica que embasou o 

estudo, o qual se encontra constituído em dois itens. Inicialmente, serão abordadas 

questões referentes à família no contexto da hospitalização da criança e  o segundo, 

trata-se das considerações sobre os cuidados com a criança.  

2.1 FAMÍLIA NO CONTEXTO DA HOSPITALIZAÇÃO DA CRIANÇA 

A atenção à saúde da criança no Brasil vem passando por transformações 

cujas influências decorrem de inúmeros fatores. Dentre eles, podem–se destacar o 

período histórico no qual houve implementação de estratégias direcionadas ao 

cuidado à criança e os avanços do conhecimento técnico-científico voltados para a 

prevenção e tratamento das doenças mais comuns à infância. Soma-se ainda a 

presença de agentes vinculados aos diversos segmentos sociais de caráter público 

ou privado, e elaboração de novas diretrizes das políticas sociais de saúde 

(FIGUEREDO; MELLO, 2007; BRASIL, 2012). 

No âmbito da assistência à criança, a preocupação com o desenvolvimento 

infantil foi incluída dentre as ações de promoção à saúde, em meados dos anos 

1990, por meio de propostas empreendidas pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) a partir da criação da estratégia de Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI). Tal iniciativa tem o objetivo de capacitar 

profissionais para prestar a assistência integral às crianças e fornecer informações 

básicas às famílias. Além disso, auxilia na promoção da saúde e prevenção de 

agravos nos primeiros anos de vida e, consequentemente, na redução dos índices 

de morbidade e mortalidade de crianças menores de cinco anos (OPAS, 2005).  

A morbidade infantil é considerada parâmetro básico para se estabelecer as 

necessidades de saúde desse estrato populacional. Taxas e causas de 

hospitalização são indicadores da qualidade da assistência oferecida como também 

das condições de vida e saúde desse público (OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA; COSTA; 

MATHIAS, 2012). As internações decorrentes de patologias que poderiam ter 

recebido tratamento adequado na atenção primária são consideradas indicadores 

indiretos da efetividade do sistema de saúde, cujo objetivo é avaliar o impacto da 
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falta de acesso aos serviços de atenção primária (CAMINAL- HOMAR; CASANOVA, 

2003).  

No Brasil, de acordo com as diretrizes do SUS relativas à vigilância, 

promoção e recuperação da saúde infantil, o Ministério da Saúde preconiza, por 

meio da agenda de compromissos para a saúde integral da criança, a assistência 

qualificada e humanizada desde a atenção básica até a alta complexidade, na 

perspectiva de contemplar os seus direitos (BRASIL, 2005). 

A fim de direcionar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

da criança foi promulgada em 13 de julho de 1990 a Lei nº 8.069 que criou o ECA. 

Este documento visa assegurar aos brasileiros de até 17 anos, 11 meses e 29 dias 

seus direitos fundamentais a fim de lhes garantir o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 2010). 

Objetivando garantir o direito da criança a convivência familiar, independente 

da situação na qual se encontre, em seu o artigo 12, o ECA preconiza que os 

estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência de 

um dos pais ou responsável, em tempo integral, nos casos de internação de criança 

ou adolescente, pois a presença de um acompanhante é identificada como 

complemento indispensável ao cuidado à criança hospitalizada (BRASIL, 2010). 

Com a lei em vigor, surgiram inúmeros desafios, principalmente, os 

relacionados com as dificuldades encontradas pelos familiares em lidar com o 

adoecimento da criança e todos os entraves advindos desse evento.  Nesse ínterim, 

com o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho estabeleceu-se 

uma limitação adicional para o acompanhamento da criança hospitalizada, o que 

possibilitou o aparecimento do pai como cuidador infantil.  

Além disso, entanto, diversos fatores culturais podem impedi-lo de efetivar 

esse desejo, pois, historicamente, o cuidado infantil vem sendo colocado não só 

como uma atribuição, mas como uma obrigação primordialmente feminina 

(MORAES; COSTA, 2009). Essa concepção é reforçada quando autores afirmam 

que a mulher é a única com competência adequada para a maternagem (STELLIN 

et al, 2011) 
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Para Bustamante e Trad (2005), isso é consequência de uma educação 

intrafamiliar voltada para pré-conceitos sociais inerentes às questões de gênero. 

O paradigma familiar no qual à mulher era responsável por atribuições 

domésticas e educação dos filhos tem se transformado, exigindo do homem uma 

postura participativa em diversos âmbitos antes totalmente femininos (GINDRI; 

DUARTE; COSTA, 2010). No cenário da hospitalização do filho, constata-se que o 

conhecimento acerca da relevância de sua participação como cuidador no hospital 

ainda é incipiente diante da supremacia materna, exceto, quando em situações 

críticas ou especiais, o pai é considerado um coadjuvante (CREPALDI et al, 2006).  

Além de segurança, apoio e proteção, os benefícios trazidos pela sua 

presença durante o internamento de seus filhos também perpassam pela 

identificação de falhas cometidas pelo sistema hospitalar. Esse fato, invariavelmente 

acaba por proporcionar a necessidade da implantação de novas condutas ou a 

reformulação de outras que já não atendem aos anseios da criança e dos pais 

(MOLINA; MARCON, 2009). Dentre essas, chama-se atenção para a necessidade 

de estratégias de comunicação e escuta ativa das preocupações paternas quando 

se refere ao pai na hospitalização do filho. (FEELEY et al, 2013; SANJARI et al, 

2009). 

O fato do homem não ter seus anseios atendidos soma-se a outros 

obstáculos que guardam relação com a estrutura física adequada a sua 

permanência no hospital. Junto a isto, a falta de preparo dos profissionais de saúde 

em lidar com a presença masculina em um ambiente quase totalmente ocupado pela 

figura materna tendência a distancia-lo dos cuidados com filho durante o 

internamento. 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS COM A CRIANÇA  

O cuidado está presente desde o início da história da espécie humana como 

estratégia de sobrevivência e expressão de interesse e apego. Este é considerado 

como elemento imprescindível no processo evolutivo e parte essencial da existência 

do homem (WALDOW, 2010). O termo cuidado advém do latim “cura”, “coera”, 

amplamente utilizado nas relações de amor e amizade entre os pares, ou seja, 
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tratava-se da exteriorização de atitudes que refletiam o zelo e a afeição (BOFF, 

2008). 

Analisar o cuidado em sua perspectiva histórica é compreendê-lo como uma 

expressão da humanidade, isto é, o cuidado sendo essencial para o 

desenvolvimento e realização dos seres humanos (WALDOW; BORGES, 2011). 

Para Cunha (2007), o cuidado é sentido e perpassa o conhecimento técnico-

científico para fixar-se na essência do homem e nas dimensões humanas que 

permeiam seu viver. De forma geral, ao discorrer sobre o cuidado no âmbito da 

saúde, entende-se que cuidado de saúde ou em saúde remete a um senso comum, 

ou seja, é considerado como um conjunto de procedimentos técnicos orientados que 

objetiva a eficácia de determinado tratamento ou conduta aplicada (AYRES, 2004; 

AYRES, 2005). 

No âmbito do cuidado, a enfermagem vem buscando aprofundar-se nas 

discussões sobre sua prática, pois o reconhece como um processo em evolução e 

sujeito às alterações no sistema de saúde e nos diversos modos de entendimento 

para o ser cuidado em cada período da história (WALDOW, 2010). Assim, dá-se 

ênfase as discussões sobre a trajetória histórica do cuidado ao indivíduo, 

notadamente, à criança. No passado, esta foi rotulada como ser irracional, sem 

função social e que não demandava atenção sob nenhum aspecto. Dessa forma, a 

criança era negligenciada e exposta a todos os riscos (ANDRADE, 2010).   

Sobre esse assunto, Lessmann et al (2005) afirmam que o cuidado à criança 

é complexo e apresenta-se como um conjunto de situações interdependentes, 

resultando em uma conjugação de elementos que se unem e se transformam 

continuamente com o passar do tempo. Assim sendo, no Brasil colonial, o cuidado e 

a educação das crianças eram de responsabilidade exclusiva da família e restrito ao 

ambiente domiciliar, realizado preferencialmente por mulheres (VEIGA, 2007).  

Em relação à saúde das crianças, neste período, diversos saberes e práticas 

eram considerados de influências europeias, negras e indígenas. Os filhos dos 

senhores de engenho tinham proteção familiar, conforto e segurança de suas casas 

e criados. Além disso, no caso de adoecimento, havia a possibilidade de se obter 

recursos de saúde vindos da metrópole. As crianças negras e indígenas não 
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dispunham destes e de outros privilégios, portanto, ficavam mais vulneráveis aos 

agravos à saúde comuns à idade (SANTANA; ARAÚJO, 2009).  

Contudo, todas as crianças estavam expostas a algum risco independente da 

situação econômica dos pais, pois naquela época não havia conhecimentos 

específicos sobre a saúde infantil, assim, adaptavam-se as técnicas aplicadas ao 

adulto a estas, gerando elevação dos índices de mortalidade na infância. Ademais o 

abandono e as maneiras inadequadas de cuidar da população infantil também eram 

atribuídos a este fato (SILVA, 2002).  

No contexto das mudanças sociais, políticas e urbanas, a sociedade brasileira 

foi apresentando alterações significativas com a chegada da família real ao Brasil e 

com todos os ajustes necessários para sua permanência e desenvolvimento de seus 

planos de expansão econômica (COSTA, 2008; ALVES FILHO, 2009). Gondra 

(2000) refere que o Império trouxe consigo mudanças às quais perpassaram o 

âmbito político. Esse período retratou o rápido crescimento populacional das 

cidades, o desenvolvimento de melhorias dos serviços, como também de estruturas 

urbanas. Ademais, a ausência de políticas de controle e a falta de higienização das 

habitações coletivas eram consideradas como focos de doenças e risco para o 

desenvolvimento econômico do país. 

Convém ressaltar que, as primeiras medidas adotadas para minimizar o 

quadro das crianças em situação de pobreza extrema se concretizaram no período 

do Brasil Império com a criação de asilos e casas de ofício. Essas atitudes 

marcaram a inquietação do governo em retirar do meio social as crianças que 

circulavam pelas ruas e causavam desconforto à população da época (POLETTO, 

2012). Tais mudanças influenciaram na criação de estratégias de prestação da 

assistência a esse público.  

No tocante aos cuidados à criança, surgiram políticas de amparo e apoio por 

meio da criação de diversas instituições na cidade do Rio de Janeiro, tais como: 

Imperial Instituto de Meninos Cegos (1854); Imperial Instituto de Meninos Surdos 

(1855); Escola de Aprendiz de Marinheiro (1873); Asilo de Meninos Desvalidos, 

posteriormente Instituto profissional João Alfredo (1875); Escola Quinze de 

Novembro (1889), dentre outras. Estas medidas tiveram seus conceitos ampliados 
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com o decorrer dos tempos e tinham como objetivo atender aos interesses políticos 

e econômicos de uma sociedade em expansão (PAVÃO, 2011).  

Na referida época, a saúde das crianças brasileiras era a mais prejudicada 

em função das condições sociais, pois, no Brasil Império, as principais doenças que 

as acometiam estavam diretamente relacionadas à ausência de condições dignas de 

moradia, de práticas de higiene pública e individual. Isto contribuiu para o aumento 

da incidência de sarampo, varíola, verminoses, dermatoses, além do tétano neonatal 

(PASSETTI, 2000).  

A partir do século XIX ocorreram mudanças relativas à concepção quanto às 

necessidades físicas e psicobiológicas da criança. Visto isso, esta passou a ser 

reconhecida como ser requerente de proteção, cuidado, amparo e educação. Daí a 

necessidade de propagar os ideais higienistas que as preservariam dos males e as 

poupariam da morte prematura (RIBEIRO, 2006). Segundo Barreto (2006), no fim 

desse século, impulsionado pelos avanços nas áreas da física e da química, o 

cuidado com a saúde passou a ser influenciado pelo advento de novas tecnologias 

que visavam o diagnóstico, o tratamento e a cura de enfermidades, e estava 

associado à necessidade de aperfeiçoamento profissional.  

Neste contexto, a expansão das especialidades médicas e a assistência de 

enfermagem a criança tinham como finalidade prevenir a transmissão de infecções 

por meio do isolamento rigoroso do doente, afastando-o da família, principalmente 

dos cuidados maternos (FONTANA, 2006). A família passou a fazer parte do 

processo do cuidar também no âmbito nosocomial e essas relações perpassam 

dificuldades quando se defrontam com os limites necessários a dinâmica do trabalho 

dos profissionais de saúde, principalmente, os de enfermagem (COLLET; ROCHA 

,2004).  

No âmbito dessa discussão, o cuidado à criança no hospital era desenvolvido 

pela equipe de enfermagem, porém ao ser realizado pelo familiar alguns entraves 

surgiram entre os envolvidos no processo, sendo estes retratados como dificuldades 

no relacionamento diário provocados por mudanças nos hábitos familiares 

(CHEMELLO, 2006; SOUZA; OLIVEIRA, 2010).   
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Para os acompanhantes, em especial, a mãe, a hospitalização causa  

sentimentos de ansiedade e expectativas que podem ser positivos ou negativos, 

quando associados às sensações de impotência e culpa. No âmbito hospitalar, as 

mães não só se preocupam com o filho enfermo,  mas também com suas casas, 

outros filhos e com o trabalho (MILANESI et al, 2006). Diante de situações as quais 

a mulher vê-se dividida entre os afazeres domésticos e acompanhar o filho 

hospitalizado, busca apoio junto ao pai da criança. Entretanto, nem todos os homens 

são preparados para desempenhar múltiplas funções em situações de crise como a 

hospitalização do filho e vivenciam momentos de ansiedade e dúvidas (BARROS, 

2003).  

No contexto da hospitalização do filho, a realidade que envolve o pai aponta 

para a necessidade da equipe de saúde considerá-lo como parte da terapêutica 

infantil.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 DELINEANDO O TIPO DE ESTUDO 

Diante do propósito de analisar as vivências do pai/acompanhante no 

processo de hospitalização do filho, optou-se por uma pesquisa exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa.  

Segundo Polit e Beck (2011), o objetivo de um estudo exploratório é 

proporcionar maior aproximação com o problema, buscando torná-lo mais claro e 

aprimorar as ideias a serem estudadas. Enquanto que a pesquisa descritiva consiste 

na observação, descrição, como também documentação de aspectos de uma 

população ou fenômeno. De acordo ainda com essas autoras, a abordagem 

qualitativa busca estudar a subjetividade de um problema que só pode ser elucidado 

quando se tem como base a experiência humana.  

3.2 APRESENTANDO O CENÁRIO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em uma instituição pediátrica, vinculada a 

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP, situada no 

município de Natal, no bairro de Parque dos Coqueiros.  

O referido hospital possui 71 leitos, dos quais 57 são clínicos e 14 cirúrgicos, 

com taxa de ocupação mensal de 95%. Realiza aproximadamente 60 cirurgias 

eletivas e 200 de urgência e emergência por mês. Na sua estrutura física, destacam-

se enfermarias clínica e cirúrgica; unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal; 

centro cirúrgico; central de material e esterilização química; setor de nutrição; serviço 

social e farmácia. A escolha deste como campo de pesquisa justifica-se por ser 

referência para o Estado em atendimento pediátrico e, consequentemente, contar 

com maior número de pais acompanhantes, o que favoreceria, portanto, a coleta de 

dados.   

3.3 DESVELANDO OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

A pesquisa foi desenvolvida com 11 homens que estavam acompanhando o 

filho internado. O número de participantes não foi pré-determinado por tratar-se de 
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um estudo qualitativo, porém se considerou o princípio de saturação dos dados. 

Segundo Strauss e Corbin (2008), isto ocorre quando dos depoimentos não 

emergem novas informações, tornando as falas dos entrevistados repetitivas. 

A inclusão dos participantes na investigação ocorreu com base nos seguintes 

critérios estabelecidos: estar acompanhando o filho na faixa etária de um a cinco 

anos; internado em enfermarias clínicas ou cirúrgicas; ter idade igual ou superior a 

18 anos; e apresentar condições emocionais favoráveis para responder o 

questionamento. Deixaram de ser incluídos no estudo os pais adolescentes e os que 

estivessem apenas visitando o filho. 

Como forma de preservar o anonimato dos participantes, foram referenciados 

no estudo pela letra E, seguida de uma numeração correspondente à ordem que as 

entrevistas foram realizadas. 

3.4 RELATANDO OS PROCEDIMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

Antecedeu a coleta de dados a anuência do secretário de saúde do Rio 

Grande do Norte, representante legal da instituição hospitalar do Estado, mediante 

ofício de solicitação de consentimento (APÊNDICE 1), aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte -

CEP- UFRN- parecer de nº 562. 308 e CAAE 22821513.1.0000.5537 (ANEXO 1). 

Somou-se ainda a aquiescência formal do entrevistado mediante assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 2) e   autorização 

de gravação de voz (APÊNDICE 3). 

Para a obtenção dos dados, recorreu-se a entrevista semiestruturada. 

Entende-se como entrevista o encontro entre duas pessoas, cuja finalidade é obter 

de uma delas informações a respeito de um determinado assunto. Enquanto isso, a 

entrevista semiestruturada consiste em uma exploração mais ampla das questões a 

serem investigadas. (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Os dados foram coletados, pela mestranda, nos meses de março e abril de 

2014, mediante esclarecimentos aos entrevistados acerca dos objetivos, finalidade, 

importância da investigação, voluntariedade, garantia do anonimato, ausência de 

ônus em decorrência da participação no estudo, bem como a não interferência ou 
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prejuízo na assistência recebida por seu filho. Assegurou-se também que sua 

desistência poderia ocorrer em qualquer etapa da pesquisa e a utilização dos 

depoimentos apenas para fins científicos. Ainda, foram esclarecidos sobre a 

documentação oriunda da entrevista. Esta será mantida em sigilo, na Escola de 

Enfermagem de Natal por cinco anos, sob a responsabilidade da coordenadora da 

investigação.   

Além disso, os entrevistados tiveram informações quanto ao direito de 

indenização caso viessem a sofrer algum dano decorrente de sua participação na 

pesquisa, quando devidamente comprovada. Todos os pais, que concordaram 

participar do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Assim sendo, os aspectos éticos preconizados pelo Conselho Nacional de Saúde 

foram respeitados conforme Resolução nº 466, de 12/12/2012 (BRASIL, 2012). 

De posse desse documento, deu-se início a entrevista a partir da questão 

norteadora. Esta transcorreu de maneira espontânea em um ambiente calmo e sem 

interferência de outrem, o que possibilitou ao participante responder aos 

questionamentos com tranquilidade. Após a obtenção das informações, a escuta do 

depoimento foi disponibilizado ao participante e indagou-se sobre o desejo deste de 

acrescentar ou retirar algum trecho de sua fala, todavia, nenhum expressou este 

desejo. 

A gravação das falas se deu através de dispositivo eletrônico de gravação de 

voz, mediante a anuência formal do pai para melhor apreensão dos depoimentos. 

De acordo com Gil (2002), a gravação possibilita a transcrição de todo o material 

fornecido, pois nem sempre isto ocorre quando se utiliza outros recursos. Soma-se 

ainda a possibilidade do entrevistado poder escutar sua fala, complementar e 

aperfeiçoar suas respostas se assim desejar. 

Após a realização das entrevistas, foi feita a transcrição no intuito de 

apreender o máximo possível o conteúdo das falas.  

3.5 APRESENTANDO O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista (APÊNDICE 1) 

constando questões sociodemográficas, tais como idade, situação conjugal, renda 
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familiar, escolaridade e profissão, com o objetivo de caracterizar os participantes do 

estudo e uma questão norteadora inerente ao objeto de investigação – O que é para 

o senhor estar acompanhando seu filho hospitalizado? 

Ressalta-se que o roteiro de entrevista foi testado previamente com o objetivo 

de verificar a compreensão da indagação referente ao objeto de estudo pelos 

entrevistados.  

3.6 RELATANDO O TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para o tratamento das falas, utilizou-se os procedimentos da técnica de 

análise de conteúdo, na modalidade de análise temática, conforme Bardin (2011), a 

qual busca descobrir os núcleos de sentidos velados na comunicação. Enfatiza-se 

que a escolha em trabalhar com a referida técnica deu-se pelo fato de esta buscar a 

frequência de aparição e o significado das mensagens.  

Nessa fase, ocorreu a transcrição dos depoimentos na íntegra e leitura 

flutuante visando estabelecer um contato inicial com o material a ser analisado, 

seguido de leitura exaustiva das falas, a fim de apreender os núcleos de sentido. 

Após a identificação dos núcleos de sentido, realizou-se a codificação que por meio 

de um processo de recorte e agregação foram categorizados. Desse processo, 

emergiram duas categorias temáticas, assim denominadas: “A presença do pai na 

hospitalização do filho” e “Responsabilidades e atitudes paternas na hospitalização 

do filho”. 

A análise dos dados teve como base os achados literários acerca da 

paternidade e a vivência do pai na hospitalização do filho.  
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4 APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Compõem este capítulo a caracterização dos participantes do estudo e a 

apresentação das categorias temáticas. Estas foram analisadas e discutidas com 

base nos achados da literatura que versam sobre o pai no contexto da 

hospitalização do filho.  

4.1 CARACTERIZANDO OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

4.1.1 Dados sociodemográficos dos entrevistados  

Os dados utilizados para a caracterização dos 11 pais/participantes do estudo 

mostraram que a faixa etária oscilou entre 28 e 46 anos, com predomínio daqueles 

compreendidos entre 35 e 42. Em relação ao grau de instrução, cinco deles 

referiram possuir o ensino fundamental incompleto, três afirmaram ter o ensino 

médio completo, dois o ensino médio incompleto e um o ensino superior incompleto.  

Quanto à renda familiar, esta variou entre menos de um a cinco salários mínimos. 

Ressalta-se que no momento da coleta de dados o valor vigente para 1 salário 

mínimo no país era de R$ 724,00.  

Referente à situação conjugal dos entrevistados, constatou-se que dos onze 

participantes, seis conviviam com suas companheiras em união consensual, 

enquanto cinco declararam-se casados. Tratando-se do número de filhos, este 

compreendeu entre um a oito, predominando a de um a três filhos. No que diz 

respeito à ocupação/profissão, cinco entrevistados afirmaram ser autônomos.  

De acordo com os resultados, verificou-se que os participantes deste estudo 

eram adultos jovens e apresentavam condições favoráveis ao acompanhamento do 

filho hospitalizado.  
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4.2 APRESENTANDO AS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Neste item, são abordadas as categorias emergidas das falas dos 

entrevistados. 

4.2.1 A presença do pai na hospitalização do filho  

A presente categoria trata das atitudes dos pais diante das questões que 

poderiam inviabilizar o acompanhamento do filho hospitalizado.  Dentre eles, 

destacaram-se as atividades empregatícias, entretanto priorizaram o estar com a 

criança no período do seu adoecimento.  

Eu jamais vou abandonar um filho, uma filha [...] eu falto trabalho o 
que for [...] eu nunca deixei ela sem assistência, desamparada [...] 
(E6) 
 
Ele sabe (a criança) que o pai ama ele, faz tudo por ele, deixa até de 
trabalhar [...] (E9) 
 
O importante é a vida dele, se eu não tivesse como vir eu pediria 
minhas contas, pois eu precisava ficar com ele, o negócio é ter 
solução [...] não pode é deixar só[...] (E10) 
 

Percebe-se como expressivo nestas falas que o trabalho fica em segundo 

plano mediante o internamento do filho. Este fato apresenta significância quando se 

observa a inexistência do direito legal de o homem se afastar das atividades laborais 

para acompanhar o filho no seu  tratamento hospitalar. Nessas situações, entende-

se a problemática do internamento infantil no contexto familiar mediante as possíveis 

consequências advindas da atitude paterna em escolher o trabalho ou ser pai 

acompanhante. Tal escolha, dependendo das normas da instituição na qual mantém 

vínculo empregatício, predispõe-lhe a uma condição de desempregado.   

De modo geral, as preocupações financeiras vivenciadas pelo homem são 

reflexos de um aumento de suas responsabilidades, manifestadas principalmente 

pelo medo de ser despedido e de não conseguir manter financeiramente a família 

(PICCININI et al, 2004). Alguns entrevistados afirmaram que ser autônomos é um 

fato favorável neste momento, embora reconheçam a necessidade do trabalho como 

forma de adquirir condições para seu translado ao hospital.  
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Já que eu trabalho pra mim mesmo aí tem como vir, olhar ele, cuidar 
dele. Se eu trabalhasse de carteira assinada tinha que ser diferente 
tinha que arrumar minha mulher para vir pra cá no hospital. (E3) 
 
[...] tenho que trabalhar pra ter o dinheiro da passagem [...] pra vir 
fica difícil [...] mas de uma certa forma ser autônomo é até bom, pois 
eu venho quando eu quero, vai depender das minhas possibilidades. 
(E2)  

 

Esses pais entenderam que a possibilidade de acompanhar o filho tem 

relação direta com sua situação empregatícia informal. Entretanto, ao exercer 

atividades trabalhistas sem vínculo e isto favorecer a sua presença no momento da 

hospitalização infantil, a circunstância financeira pode interferir na efetivação desse 

desejo como afirmou o entrevistado E2. 

Essa constatação difere do que se apreendeu como modelo paterno na 

história social do homem. No tocante às significativas e bruscas alterações 

econômicas ocorridas na sociedade durante as mudanças dos sistemas políticos, ao 

homem foi instituído o papel de provedor e responsável pela manutenção financeira 

da família. Assim sendo, em meios aos anseios sociais, ele tende a manter-se ativo 

no mercado de trabalho, no entanto sente-se obrigado a estar com o filho em um 

momento, no qual o cotidiano da família encontra-se alterado. 

Nesse sentido, percebe-se que os fatores associados às impressões do pai 

sobre suas habilidades e/ou responsabilidades para com os filhos têm sofrido 

alterações, sobretudo nos cuidados com a criança. No âmbito desse enfoque, ele 

adentra em atividades consideradas específicas às mães. Estudo realizado com pais 

que acompanhavam seus filhos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva 

evidenciou que estes se envolvem, preocupam-se e mostram-se responsáveis pelo 

apoio à esposa durante a internação do recém-nascido. Porém, sentiam-se divididos 

entre estar no hospital ao lado do filho e desempenhar sua função de provedor 

familiar (CARVALHO, 2009). 

Foi ressaltado ainda pelos entrevistados a disponibilidade que eles referiram 

ter durante o tratamento do filho hospitalizado.  
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[...] mas se ela (a mãe da criança) quisesse ir ficar mais em casa, se 
precisasse, eu ficaria mais tempo, por que realmente é estressante a 
pessoa ficar num canto sem poder sair um monte de dias, por isso 
que eu vim, até pra ficar com ele brincando, ele as vezes não sai 
nem de perto [...] é bom ta sempre com ele. (E2)  
 
Quando eu soube que ele tava doente, minha mulher perguntou 
quem vinha para o hospital ela ou eu. Aí eu disse que eu ia, pois ela 
não tinha condição por causa do total de crianças que a gente tem, 
não tinha jeito dela vir. (E3) 
 
[...] A minha esposa ta em casa, não pode vir, ela tá grávida, tá bem 
pesada, ta com 7 meses ela é gordinha aí pra ela ficar aqui é muito 
desconfortável pra ela[...] (E4) 

Diante do exposto, compreende-se que os participantes do estudo 

reconheceram o ambiente hospitalar como estressante e compartilharam com a 

esposa o internamento do filho para minimizar as consequências geradas na 

companheira, como cansaço e desconfortos expressos pelo E4. Durante sua 

presença, o pai também vivencia experiências que demonstram o quanto é 

recompensador estar com o filho participando do momento da hospitalização, pois 

na maioria das vezes quem realiza o cuidado é a mãe em função das suas 

obrigações profissionais.  

Nas falas descritas, identifica-se que os pais apresentaram-se disponíveis a 

estarem com os filhos e isto evidencia a sua corresponsabilização no 

acompanhamento da criança em situações difíceis, como no âmbito hospitalar. 

Pra mim acompanhar ele internado é uma experiência a mais do ser 
pai, pois sempre é passado pra mãe essa responsabilidade, na 
verdade é uma experiência a mais de estar ao lado do meu filho 
nesse momento. (E5) 

 

Esta fala advém de questões relativas às atribuições paternas e maternas na 

efetivação dos cuidados com os filhos. Neste contexto, o pai acompanhante refere 

que estar com o filho durante a hospitalização é uma experiência favorável e 

compensadora, visto promover maior aproximação com a criança, mesmo quando 

ela vivencia o adoecimento. 

As mudanças nas configurações familiares com maior envolvimento e 

participação do homem nas atividades domésticas e cuidados com os filhos têm 
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ocorrido lentamente, porém de forma contínua na sociedade atual. Hoje, a figura 

paterna tende a estar cada vez mais próxima dos filhos, dividindo as 

responsabilidades e compartilhando vários aspectos da vida das crianças, tanto do 

ponto de vista emocional e social quanto cognitivo (BENCZIK, 2011). 

O homem da atualidade já não se enquadra em um estereótipo alheio às 

reais necessidades familiares, nem se importa com a natureza da função a ser 

desempenhada, sejam elas femininas ou masculinas. O “novo pai” compartilha com 

a companheira as tarefas domésticas, os cuidados e a criação dos filhos, gerando 

mudanças no seio familiar, como também benefícios para as crianças que passam a 

usufruir mais do tempo com eles.  Assim sendo, o pai vivencia a paternidade de 

forma mais ativa e  diferentes ocasiões(BENCZIK, 2011). 

Segundo Spindola e Santos (2003), a participação do homem nas atividades 

domésticas e nos cuidados com os filhos contribui para a manutenção de uma vida 

harmoniosa.  Além disso, confere à mulher o suporte necessário para o 

enfrentamento de eventos diversos, como a sobrecarga de trabalho e o cansaço 

advindo deste. Tal situação se exacerba, durante a hospitalização infantil, por tratar-

se de um evento que leva a família a enfrentar situações de angústia e constantes 

superações.  

Acompanhar o filho hospitalizado representa um momento difícil, 

caracterizado pelo enfrentamento de medos e limites. Para o pai, o estar ao lado do 

filho e não ter condições de ajudá-lo em muitos aspectos durante o seu internamento 

pode ser entendido como um marcador de fragilidade e, assim, despertar situações 

instáveis que vão de encontro às suas funções paternas de proteção e apoio. 

Embora os participantes tenham afirmado priorizar o acompanhamento do filho 

enfermo, estes mencionaram a rede familiar como fonte de apoio mediante a 

impossibilidade dele ou da mulher estar com o filho no hospital.  

[...] quando ela não pode vir eu venho, se eu não pudesse pediria a 
minha prima, ou a alguém da família. (E10) 

Isto leva a considerar a relevância da família quando em situação de 

adoecimento, pois na maioria das vezes, é nela que seus membros buscam apoio 

como forma de superar os acontecimentos adversos de sua vida. No processo da 
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hospitalização, a rede de apoio advinda de parentes, amigos, vizinhos ou 

representante religioso confere aos pais segurança e esperança na melhora e cura 

do ente enfermo (CÔA; PETTENGILL 2011).    

De modo geral, compreende-se que o pai assume papel relevante diante dos 

demais entes familiares no momento da hospitalização do filho dando ênfase às 

ações de priorização da sua presença e às ações de cuidar desenvolvidas por ele 

durante esse momento.  

4.2.2 Responsabilidade e atitudes paternas na hospitalização do filho  

Um aspecto ressaltado pelos pais como sendo uma dificuldade diz respeito a 

impedimentos normativos impostos por instituições hospitalares quando se trata do 

acompanhante do sexo masculino, fato observado nas falas a seguir.  

[...] cheguei lá de noite me deixaram ficar, mas quando amanheceu 
uma mulher lá, acho que a assistente social disse que eu não podia 
ficar com ela, só a mãe, uma mulher. Mas eu disse a ela que minha 
mulher tinha outros meninos em casa e que não tinha como vir [...] , 
mas ela disse que lá no hospital já teve caso de homens aliciar  
mães.[...] Eu achei que meu direito de pai tava sendo tirado. Pois 
quando a mãe não pode cuidar, o direito do pai é cuidar do seu filho 
[...] (E3) 
 
[...] A responsabilidade tem que ser igual, não se pode jogar tudo nos 
ombros da mulher não [...] (E11) 
 

Mediante ao exposto, entende-se que a presença do pai como acompanhante 

do filho hospitalizado é realidade apenas em alguns serviços. Esse fato perpassa 

por várias questões relacionadas à compreensão da sociedade acerca do gênero 

masculino e suas peculiaridades. Mesmo com as mudanças ocorridas no cotidiano 

masculino, o homem/pai ainda é visto de forma estereotipada como um observador 

passivo do processo do cuidar e educar os filhos. Essa forma de conceber tende a 

dificultar o exercício da paternidade em situações nas quais a sua presença e a 

prestação de cuidados aos filhos são necessárias.  

Ao retomar a construção social da paternidade, percebe-se que esta vem 

gradativamente sendo desconstruída e isto influencia de forma direta nas ações do 

homem. Neste contexto de transformação ideológica, social e humana, o “novo pai” 
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enfrenta desafios constantes para sua estabilização no seio familiar. Dessa maneira, 

emergem obstáculos que trazem à tona a reflexão sobre o enfrentamento desses 

sujeitos, quando se deparam com o desejo de exercer seu papel de pai e a 

inabilidade do sistema em aceitá-los com suas complexidades. 

No hospital, mesmo tendo a criança seus direitos assegurados pelo ECA, o 

pai, segundo Gomes, Lunardi e Erdmann (2008), tem sua presença e anseios 

ignorados pelos profissionais que assistem a criança. Isto também ocorre em 

relação a outros acompanhantes, principalmente do sexo feminino. Logo, o homem 

vivencia a negação dos direitos que possui para a realização do cuidar paterno 

quando enfrenta o internamento do filho, não favorecendo a efetivação, nem a 

divisão de tarefas com a companheira.  

Estudo realizado por Moura e Ribeiro (2004) identificou reações de mães 

acompanhantes de filhos hospitalizados por não contarem com o auxílio de seu 

parceiro. Convém ressaltar que alguns entrevistados do presente estudo 

demonstraram reconhecer as suas responsabilidades durante o tratamento do filho e 

consideraram a sua presença como benéfica à criança.  

Ele se sente bem com a minha presença aqui [...] a presença do pai 
ajuda de certa forma. (E2) 
 
Estar ao lado dele trás tranqüilidade, confiança, deixa ele calmo. (E5) 
 
Eu sinto no hospital que a minha presença com ele dá a impressão 
que ele ta melhorando mais rápido[...] pois ele é muito apegado a 
mim e eu a ele. (E8) 

Pesquisa realizada com enfermeiros durante o período de internação de 

crianças acompanhadas por seus pais revelou que estes ao participarem do 

internamento do filho sentem-se mais seguros, úteis e confiantes por colaborar nos 

cuidados, reduzindo assim o medo e a insegurança advinda da doença do infante 

(MENDES; MARTINS, 2012).   

Referente ao exposto, Santos e Bousso (2006) afirmam que a vulnerabilidade 

dos pais acompanhantes diante da vivência da hospitalização infantil está 

diretamente relacionada às suas experiências de vida. Essas são acentuadas pela 

necessidade de ser sempre forte perante os outros familiares e o próprio filho 
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enfermo. Conforme Moura e Ribeiro (2004), a obrigatoriedade do homem em passar 

para os demais membros da família fortaleza e confiança, gera nos pais a 

necessidade de prover os filhos de proteção durante o internamento e, para isso, 

observam e questionam sobre os procedimentos prescritos a eles. Isto foi 

corroborado pelos participantes do estudo em apreço como expressam as falas a 

seguir.  

Eu sempre pergunto como ele está, como tá os exames [...] Aí, 
enquanto ela faz o procedimento, ela me explica. Já que eu tô 
acompanhando ele, eu tenho que acompanhar tudo. (E3) 
 
[...] procuro saber como estão dando o remédio dele. Eu gosto 
sempre de perguntar quando vão dar o remédio a ele. (E11) 

De acordo com essas falas, infere-se que os entrevistados conceberam sua 

presença no hospital como benéfica para o filho. Sobre esse assunto, Rangel e 

Garcia (2012) admitem que o pai acompanhante também desempenha função 

fiscalizadora do serviço prestado à criança, desde o momento da sua entrada no 

hospital até os procedimentos relativos à alta hospitalar. Nesse contexto, os 

profissionais de enfermagem são os mais focados quanto às queixas e cobranças de 

familiares, visto estarem mais próximos da clientela pela qual é responsável no 

âmbito do cuidado. O interesse expresso por eles em acompanhar a evolução do 

quadro clínico da criança durante a hospitalização reflete-se como uma nova 

experiência do cuidar.  

Os entrevistados admitiram contribuir com a equipe de enfermagem na 

prestação de cuidados ao filho enfermo demonstrando capacidade para desenvolver 

as ações próprias do cuidar, como descrito nas falas a seguir. 

Eu consigo ajudar a alimentá-lo, dar banho e vestir ela é a mãe e a 
avó que faz, eu venho só à noite tomar conta dela[...] só faço isso. 
(E6 ) 
 
[...] Aqui no hospital eu tenho ajudado na alimentação, no banho, 
hoje ele não quer mais a nebulização, mas aí eu vou devargazinho e 
ele aceita, acho que no inicio era até mais fácil acho que era por que 
ela tava mais doente e agora ta melhorando, aí fica mais difícil. Mas 
aí fico alisando ele, ele não ta querendo também tomar banho, mas 
aí depois que eu tiro a roupa dele e coloco na banheira, não tem 
mais jeito. (E1) 
 
No hospital eu ajudo no banho dele, levar ao banheiro, ajudo na 
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caminhada lá no parque, menos na alimentação ele come sozinho. 
(E9) 
 

Essas falas refletem a atitude destes entrevistados mediante as necessidades 

básicas do filho. Esses pais externaram atitudes relativas a funções geralmente 

atribuídas como femininas. Para Vieira e Souza (2010), essa ideia está alicerçada 

nos modelos tradicionais de maternidade e paternidade, nos quais as mulheres são 

as mais capacitadas para cuidar dos filhos em qualquer situação.   

De acordo Crepaldi et al (2006), a participação do pai nos cuidados da 

criança hospitalizada, segundo as mães, ocorre mediante ações de brincar, 

conversar, cantar e sair com elas. Entretanto, as mães entrevistadas não entendiam 

tais atividades como práticas de cuidado. Estudo desenvolvido por Cia et al (2006), 

acerca das habilidades efetivadas pelo pai, revelou que  este concebia como ações 

de cuidar o incentivo dado aos filhos sobre as responsabilidades quanto a tarefas 

escolares e o lazer proporcionado fora do lar. 

Tratando-se ainda dos cuidados paternos no âmbito hospitalar, pesquisa 

realizada com enfermeiras evidenciou que os cuidados, como higiene, conforto, 

alimentação e entretenimento da criança, dão-se de forma continuada aos prestados 

em casa (MENDES; MARTINS, 2012). Os pais assumem papéis diversos, 

principalmente quando se trata de dimensões protetiva, técnica, fiscalizadora e 

participativa conforme afirmam Rangel e Garcia (2012). Para essas autoras, as 

ações relacionadas à natureza técnica são as mais expressivas, visto serem 

desempenhadas com maior frequência − higiene corporal, limpeza da unidade do 

paciente, administração de medicamentos e pequenos curativos nas crianças 

internadas. 

Outro ponto abordado pelos pais diz respeito à sua inexperiência e 

impossibilidade para mudar a situação na qual a criança se encontra.  

[...] é um momento difícil, mas o pai tem que estar presente [...] por 
ser mais experiente mais vivido. (E5) 

 

Quanto à hospitalização da criança, Glasper e Haggarty (2006) mencionam 

que este período é tido pelo infante como um momento de distanciamento familiar, 
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incertezas, medo de lesões físicas e dor. Essas ameaças também são repassadas 

para seus acompanhantes, visto que eles enfrentam o internamento expressando 

reações de intranquilidade, angústia, impaciência, desconfiança e pouca tolerância 

ao sofrimento do filho. 

Diante do reconhecimento do homem sobre a sua presença na 

hospitalização do filho, faz-se necessário que a equipe de saúde o considere como 

parte do tratamento da criança enferma. Nesse sentido, o acolhimento se presta a 

atender o pai de modo a mantê-lo seguro, confiante e participativo no ambiente 

hospitalar. Gomes e Erdmann (2005) chamam a atenção para os profissionais de 

saúde no sentido deles compreenderem e atuarem junto com as famílias visando 

reduzir seus anseios e consequentemente beneficiar a criança internada.  

Nessa linha de pensamento, Souza e Oliveira (2010) complementam que o 

pai e mãe acompanhantes devem ser considerados como sujeitos ativos no 

processo do cuidar da criança hospitalizada.   

Mediante a tal concepção, a equipe de saúde, em particular o enfermeiro, 

deve priorizar os aspectos educativos com a finalidade de reduzir os possíveis 

conflitos advindos da convivência intra-hospitalar. Para isto, é fundamental a 

implementação de estratégias que tenham como alvo o acompanhante com vistas a 

reduzir suas inseguranças e medos relativos à hospitalização infantil.   

Convém salientar que no contexto do hospital é possível o surgimento de 

conflitos entre pais e a equipe de enfermagem. Nesse sentido, Gomes, Lunardi Filho 

e Erdmann (2008) complementam que o pai acompanhante é uma realidade recente 

e a sua presença na prestação dos cuidados pode gerar entraves diversos. Quanto 

aos benefícios gerados por estar com o filho no hospital, suscitam mais que 

sensações positivas advindas das atitudes de cuidado desenvolvidas por eles. 

Estudo realizado com pais acompanhantes na cidade de Porto Alegre, 

demonstraram que a maioria dos entrevistados compreendia a importância de ficar 

ao lado dos filhos e acreditavam auxiliar no processo de recuperação da criança, 

reconhecendo ser este um período de aproximação e estreitamento do vínculo 

paterno-filial.(MOURA;RIBEIRO, 2004) 
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As falas dos participantes da investigação em apreço levam a conceber que o 

vínculo com o filho antes da hospitalização é importante para a vivência paterna em 

momentos adversos, dentre estes o adoecimento e a necessidade da hospitalização. 

Dessa forma, constata-se que na internação do filho o pai vivencia situações que 

influenciam no enfrentamento desse processo no âmbito familiar, fazendo-se 

necessária a compreensão por parte dos demais sujeitos envolvidos, notadamente 

os profissionais de Enfermagem, a fim de reduzir os entraves gerados com a 

hospitalização e o distanciamento familiar advindo desse período.  
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5 DESVELANDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu analisar a vivência do pai/acompanhante diante da 

hospitalização do filho enfermo e para tanto, se recorreu a um referencial teórico que 

possibilitou adentrar no universo dos participantes em busca de respostas para o 

questionamento inicial da pesquisa.   

A aplicação da análise de conteúdo na modalidade temática segundo Bardin 

(2011) oportunizou, por meio das falas, desvelar categorias que foram assim 

denominadas: “A presença do pai na hospitalização do filho” e “Responsabilidades e 

atitudes paternas na hospitalização do filho”. 

Respondendo à questão de pesquisa, obteve-se que para o pai este é um 

momento gratificante, oportunizador da aproximação com o filho, porém culmina em 

preocupações, principalmente de ordem financeira. Isto deve-se a necessidade de 

manter-se ausente das atividades empregatícias. Diante das falas, constatou-se que 

o pai priorizou estar presente e ser participativo, mesmo quando se defrontava com 

entraves advindos desses percalços. 

Os pais também referiram ser corresponsáveis no acompanhamento da 

criança em situações críticas, revelando compartilhar com a mãe dessa 

responsabilidade e compreender que o âmbito hospitalar é estressante, 

desconfortável e cansativo para a companheira. Foi visto ainda, que os 

entrevistados reconheceram como importante o apoio da rede familiar, diante da 

impossibilidade de permanecerem com a criança durante o internamento.  

Da investigação ainda emergiu uma vivência classificada como dificuldades 

para os pais, sendo estas os impedimentos normativos impostos no processo de 

aceitação da sua presença em algumas instituições pediátricas, consideradas as 

mais emblemáticas e as principais geradoras de problemas para o exercício da 

paternidade em situações críticas como o adoecimento.  

O estudo demonstrou o quão é desafiante para o pai estar diante da 

fragilidade física do filho e não ter condições de auxiliá-lo ativamente na recuperação 

do seu estado de saúde. Essa realidade o impulsionou ao desenvolver medidas 

protetivas durante o internamento da criança, como a observação de exames, a 
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atenção aos horários da administração de medicamentos, auxílio na higiene e 

alimentação do filho, a fim de simbolizar sua parcela de ajuda diante da melhoria do 

quadro clínico da criança. 

As priorizações compreendidas pelo pai como essenciais no cotidiano intra-

hospitalar requerem implementação de estratégias que visem o acolhimento desses 

sujeitos de acordo com suas realidades e peculiaridades.  

Assim, reconhece-se a necessidade da equipe de saúde, sobretudo a de 

Enfermagem, considerar as situações enfrentadas pelo homem durante o período de 

internamento infantil, tendo-o como copartícipe dos cuidados do filho enfermo no 

contexto hospitalar. Tal medida terá como consequência a contribuição para o 

reestabelecimento da saúde da criança e minimização dos anseios e preocupações 

do acompanhante.  
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APENDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM-  PPGEnf 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário- BR 101- Lagoa Nova- Natal, RN  

CEP: 59072-970. Fone/ fax: (84)3215- 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos:  

Prezado Senhor,  

 

            Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre “VIVÊNCIAS DO PAI/ 

ACOMPANHANTE NO PROCESSO DA HOSPITALIZAÇÃO DO FILHO”. 

Dessa forma, solicitamos a sua participação no sentido de conceder-mos uma 

entrevista sobre: o que é para o senhor acompanhar o seu filho internado? A sua 

colaboração será muito importante para a realização desta pesquisa. Assim, 

gostaríamos de lhe dar algumas informações.  

Informações:  

• A pesquisadora chama-se Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho, enfermeira, 

professora doutora em Enfermagem e membro da base de pesquisa Enfermagem 

nas diferentes fases da vida juntamente com a enfermeira, aluna da pós graduação 

em Enfermagem Joana D’arc Dantas Soares.  

• A pesquisa que o senhor participará trata-se de como o senhor percebe” entende” 

a hospitalização de seu filho.  

• Asseguramos o seu anonimato, pois as informações obtidas de cada pai, são 

confidenciais, e somente serão usadas para este estudo. 

• Caso o senhor deseje fazer alguma pergunta sobre a pesquisa, poderá entrar em 

contato com a pesquisadora no endereço: Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte UFRN. Escola de Enfermagem de Natal - Campus Universitário 

Lagoa Nova - Natal - RN - CEP. 59.078-970.  

http://www.fisica.ufc.br/psis/images/LogoUFRN.jpg
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• Caso o senhor necessite se comunicar com o comitê em pesquisa da UFRN o 

endereço é Praça do Campus Universitário, CP 166, Natal – RN. CEP 59078-970. 

Telefone: (84) 3215-3135. Site: www.etica.ufrn.br    

• O senhor poderá solicitar e receber os resultados da pesquisa quando forem 

publicados.  

• Este termo de consentimento será guardado pela pesquisadora e, em nenhuma 

circunstância ele será dado à outra pessoa.  

• A entrevista só será gravada com o seu consentimento, podendo ser realizada sem 

o uso do Mp3. 

• Sua decisão em responder à entrevista é voluntária, portanto, se o senhor não 

desejar participar do estudo, não sofrerá nenhum dano ou prejuízo quanto à 

assistência prestada à sua pessoa e a sua família no referido hospitalar. 

• A participação no estudo poderá acarretar riscos mínimos para sua pessoa, ou 

seja, algum constrangimento ao responder as perguntas que lhe serão feitas, no 

entanto o senhor tem o direito de deixar de responder qualquer questão que cause 

constrangimento. 

• O senhor não é obrigado a responder a entrevista ou parte dela. Logo, poderá se 

retirar no momento que julgar oportuno.  

• Sua participação não acarretará qualquer ônus (gasto) financeiro para o senhor e 

nem para sua família.  

• Não haverá nenhum ganho financeiro para o senhor ao participar desta pesquisa.  

• Sua participação na pesquisa beneficiará a assistência ao homem que esteja com 

seu filho em unidade hospitalar. 

• Após receber estas informações, concordo em participar da pesquisa dando o meu 

consentimento.  

http://www.etica.ufrn.br/
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, _______________________________________________________, após ter 

lido e compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da 

pesquisa sobre “VIVÊNCIAS DO PAI/ ACOMPANHANTE NO PROCESSO DA 

HOSPITALIZAÇÃO DO FILHO” realizada pela enfermeira Joana D’arc Dantas 

Soares, mestranda em Enfermagem pelo programa de pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Autorizo a utilização 

das informações obtidas através da entrevista com a finalidade de desenvolver a 

pesquisa citada, podendo utilizar meus depoimentos, inclusive, para fins de ensino e 

divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do estrangeiro, desde que 

seja mantido o sigilo da minha identidade.  Estando informado sobre os objetivos do 

estudo e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem nenhum 

constrangimento, autorizo a realização da entrevista.  

 

Natal, RN, _____/ __________/ _____.  

                      

_____________________________________  

   Assinatura do participante 

 

 

_______________________________________     

Documentação de identificação (RG ou CPF) 

 

 

 

 

Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho (Pesquisadora Responsável) 

Endereço: Escola de Enfermagem de Natal, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova 

- Natal – RN.  
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APÊNDICE 2 - AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VOZ 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu ____________________________________________________ depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “VIVÊNCIAS DO PAI/ 

ACOMPANHANTE NO PROCESSO DA HOSPITALIZAÇÃO DO FILHO” 

compreendo os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estou ciente da necessidade da gravação de minha entrevista. AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Jovanka B. Leite de Carvalho e Joana D’arc Dantas 

Soares a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Profa Dra   Jovanka B. Leite de Carvalho, e 

após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ______de ________________ de 2013 

 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho (Pesquisadora Responsável) 

Endereço: Escola de Enfermagem de Natal, Campus Universitário, S/N,  

Lagoa Nova - Natal – RN.  



55 
 

APÊNDICE 3 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS- ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM-  PPGEnf 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário- BR 101- Lagoa Nova- Natal, RN  

CEP: 59072-970. Fone/ fax: (84)3215- 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA Nº:__________.  

 

1. Dados sócio-demográficos:  

1.1.Idade:  

1.2. Estado Civil ( ) Casado ( ) União estável ( ) Solteiro ( ) Viúvo (  ) Outro?  

1.3.Número de filhos: 

1.4. Escolaridade?  

1.5. Profissão?  

1.6. Renda Familiar Mensal (Salários Mínimos)?  

2. Questão norteadora do estudo: 

O que é para o senhor acompanhar o seu filho internado?  

 

http://www.fisica.ufc.br/psis/images/LogoUFRN.jpg
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ANEXO 1 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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