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RESUMO

Direitos da Criança e do Adolescente e Cuidados Hospitalares

do Hospital São Lucas da PUCRS.
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ABSTRACT

This work shows all the humanization projects linked to

the Child and Adolescent Rights Commission and hospital

care of the Hospital São Lucas,  PUC/RS
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INTRODUÇÃO

A internação hospitalar é uma contingência
inevitável em certas condições de comprometi-
mento orgânico e é sempre muito traumática
para as crianças e adolescentes. Inúmeros são os
ônus e riscos a que são submetidos os pacientes.
Dentre os mais conhecidos, no aspecto físico,
podemos citar o risco de infecção hospitalar e o
sofrimento físico inerente aos procedimentos, à
mudança da dieta, à perda do conforto de sua
casa. No que tange aos aspectos emocionais,
sobressaem a separação da família, o ambiente
hostil (desconhecido e agressor) e a convivência
com o sofrimento alheio, além da perda dos
objetos lúdicos. No que se refere aos aspectos
sociais, sobressaem-se a perda do convívio fa-
miliar, da escola, dos colegas e amigos.

JUSTIFICATIVA

Frente a todas estas questões, que são per-
tinentes e que podem ser decorrentes de um
mau trato institucional diante de uma doença
infantil, criamos, em 1989, um Programa que
visava a humanizar a internação em nossa Uni-
dade Pediátrica, e que persiste até hoje e abran-
ge o diagnóstico, a prevenção e o tratamento
de maus tratos na infância e na adolescência,
tendo como diferencial a prevenção de maus
tratos institucionais “inadvertidos”.

Gradativamente, foi agregada uma série de
projetos de humanização, dentre os quais des-
tacamos: Cuidados na Admissão, Programa Pais
Participantes, Maternagem, Atendimento Siste-
mático das Equipes de Apoio, Recreação, Edu-
cação Continuada, Hora do Conto, Estantes Iti-
nerantes, Cuidando dos Animais (peixinhos),
Toque de vida, Musicoterapia.

OBJETIVO GERAL

Agregar e auxiliar os projetos de Humani-
zação ligados à Comissão dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e Cuidados Hospitalares,
visando a amenizar o sofrimento no período da
internação hospitalar.

Objetivos específicos

– Proporcionar, através do trabalho multi-
disciplinar, a avaliação, o diagnóstico, prog-
nóstico, e tratamento de maus tratos;

– Oferecer apoio social psicológico e psi-
quiátrico aos pacientes e respectivas
famílias;

– Estabelecer rotinas que evitem os maus
tratos;

– Oportunizar o acesso a todos os pro-
gramas de humanização;

– Encaminhar aos recursos da comunidade.
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METODOLOGIA

Os projetos vinculados à Comissão dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente e Cuidados
Hospitalares desenvolvidos a partir de 1989 se-
guem a seguinte sistemática:

Cuidados na Admissão – recepção ade-
quada das crianças e adolescentes, fazendo com
que a equipe de saúde procure explicar, de modo
acessível, a necessidade da internação, informar
sobre o tempo provável da permanência no hos-
pital e avaliar os hábitos da criança.

Programa Pais Participantes – apoio aos
pais nos aspectos referentes aos conceitos de
saúde da Organização Mundial de Saúde e, na
ausência da família, buscar recursos para que o
paciente não fique desassistido.

Maternagem – na ausência de mãe bioló-
gica, buscar alguém da equipe que faça o papel
de mãe substituta, até o momento da reintegra-
ção da família nos cuidados à criança. Esta ativi-
dade foi implantada pelo serviço de Psicologia
Clínica, em 1989, quando não havia o Estatuto
da Criança e do Adolescente, e os pais visitavam
seus filhos apenas nos horários pré–determina-
dos. Modificamos tal medida, liberando, já na-
quela data, a presença permanente de um dos
familiares junto aos pacientes.

Atendimento Sistemático pelas Equipes

de Apoio – Serviço Social, Psicologia e Psiquia-
tria, através de entrevistas individuais e grupais
de pacientes e familiares.

Recreação – a sala de recreação é um es-
paço onde não se realizam exames e procedi-
mentos, para preservar os aspectos lúdicos, e
agrega uma série de projetos. É o espaço de
“Brincar” “Lazer”, “Criatividade”, e “Se diver-
tir” de modo dirigido ou autônomo, conforme
as necessidades e desejos de cada paciente.

Educação Continuada – Programa com a
Faculdade de Pedagogia para a continuidade da

aprendizagem das crianças que têm internações
prolongadas.

Hora do Conto – Iniciativa da Faculdade
de Letras, com um trabalho sistemático de esti-
mulação da leitura. É uma atividade pioneira, na
qual os alunos desenvolvem a atividade sistemá-
tica do conto de estórias, com as respectivas dra-
matizações e com a participação das crianças e
dos familiares.

Estantes iItinerantes – Iniciativa da Facul-
dade de Letras, com estantes de livros que cir-
culam nos quartos. As crianças podem escolher
a leitura que desejam fazer. Não é obrigatória a
devolução dos livros.

Cuidando dos Animais (peixinhos) –

A presença de um aquário na sala de recreação
representa a presença da “vida”. As crianças in-
ternadas participam dos cuidados com os peixi-
nhos e ajudam na sua alimentação, orientadas
por uma bióloga.

Toque de Vida – Animação com palhaços.
Atividade semanal ou mensal, conforme a dis-
ponibilidade do grupo de voluntários, para ale-
grar os pacientes.

Musicoterapia – Atividade sistemática, rea-
lizada por profissional musiocoterapeuta, com o
objetivo de estimular a livre expressão da música,
através do contato com instrumentos musicais.

Preparo de lanche, com instruções sobre
higiene e valor dos alimentos

Festas nas Datas Comemorativas  –  Na-
tal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais,  São João,
Semana da Criança. Estas festas são organizadas
com antecedência e envolvem atividades de re-
creação, teatro, música, palhaços, hora do con-
to, distribuição de lanches e brinquedos.

Atendimento Integral às Crianças Por-

tadoras da Trissomia do Cromossoma 21 –

Esta atividade é desenvolvida por professores e
alunos da Faculdade de Pedagogia e visa ao aten-
dimento e estimulação precoce dos portadores
desta alteração cromossômica.
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Equipes de Apoio – Voluntários da Pediatria,
Madrinhas, Padrinhos. Estas equipes de apoio auxi-
liam-nos nas doações de brinquedos, livros e orga-
nizam  as festas previstas em nosso calendário.

PREVENÇÃO DE MAUS TRATOS
INADVERTIDOS PELA INSTITUIÇÃO

– Exames e cirurgias canceladas;
– Tempo de internação prolongado;
– Integração com as especialidades;
– Conforto mínimo para os pais acom-

panhantes.

Aspectos básicos, mas que, no dia-a-dia de
qualquer instituição, podem ser esquecidos ou
protelados inadvertidamente.

PÚBLICO ATENDIDO

Crianças, adolescentes internados e respec-
tivos familiares nas seguintes áreas da Pediatria
e Obstetrícia:

– Internação SUS;
– UTI Pediátrica;
– UTI Neonatal;
– Emergências Pediátricas;
– Internação Particular e Convênios;
– Alojamento Conjunto (maternidade);
– Centro Obstétrico.

CONCLUSÃO

Os referidos projetos têm auxiliado no
conforto e na amenização do sofrimento dos
pacientes hospitalizados, na medida em que
estes têm a oportunidade de um atendimento
voltado não só para os aspectos físicos, mas
para todos os aspectos contidos no conceito

de saúde da Organização Mundial de Saúde.
Os mesmos são amenizados na medida em que
o trabalho multidisciplinar das equipes dá o su-
porte necessário em cada caso. Além disso, o
programa proporciona espaços e momentos
lúdicos que visam ao resgate dos aspectos sau-
dáveis, como o brincar, cantar, tocar instrumen-
tos, ouvir histórias infantis, sorrir com os pa-
lhaços, e tornar mais humanizada esta doença,
que foi uma adversidade na vida destas crian-
ças e adolescentes, que consideramos uma in-
justiça da natureza.
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