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arinete Aparecida da Mota,
mãe de Lucas da Mota de 8
anos. Tatiana Menezes Dias,
mãe de Vitor Hugo Dias de 3
anos. Duas mães que não se

conhecem, mas têm em comum a preo-
cupação diante do processo cirúrgico de
seus filhos e a dificuldade de lidar com o
adoecimento e a hospitalização. Ansi-
edade, preocupação, por vezes medo,
são alguns dos sentimentos que se ins-
talam na vida dos envolvidos. Surge,
contudo, uma alternativa de apoio fa-
miliar: encontros de duas horas que pro-
porcionam um apoio psicológico para
melhor enfrentarem este período de
hospitalização. Graças ao projeto Gru-
po de acolhimento e preparação de cri-
anças em processo cirúrgico, que ocor-
re todas as terças-feiras no Instituto
Fernandes Figueira (IFF), unidade da Fi-
ocruz, Marinete e Tatiana têm conse-
guido se preparar melhor para vivenciar
o período cirúrgico e pós-cirúrgico.

O projeto visa promover a saúde
e acompanhar crianças atendidas nas
enfermarias e ambulatórios do IFF. A
iniciativa vem sendo desenvolvido
desde o início de 2007, com crianças
entre 3 e 11 anos, pela psicóloga Bianca
Souza do programa Saúde e Brincar do
Instituto, em colaboração com a terapeu-
ta ocupacional Lívia Cooper, e orienta-
do pela coordenadora do mesmo pro-
grama, Rosa Mitre.

 “Com o brincar, criamos um espa-
ço de sociabilidade onde crianças em di-
ferentes estágios do processo cirúrgico
conseguem expor suas dúvidas, fantasi-
as, medos e experiências anteriores. Com
isso, favorecemos a apropriação e elabo-
ração da situação de cirurgia”, explica
Bianca. Além das atividades lúdicas, que
se apresentam como uma intervenção te-
rapêutica, é feita uma pequena entrevis-
ta com os familiares sobre as expectati-
vas e sentimentos vividos especialmente
no pré-operatório. As crianças que já es-
tão com a cirurgia agendada são convi-
dadas a visitarem a enfermaria onde irão
operar e recebem uma cartilha interativa

sobre a operação, também elaborada pe-
las pesquisadoras.

Troca de experiências
entre familiares

Para Marinete, o apoio tem sido fun-
damental para enfrentar os processos ci-
rúrgicos. “Como Lucas já está com 8
anos, fica cada vez mais difícil para mim
fazê-lo aceitar a necessidade da opera-

ção. Busquei ajuda no projeto porque
meu filho já não queria mais ir à escola.
Considero este trabalho muito importan-
te para que ele entenda que a doença
não precisa impedi-lo de ter as mesmas
atividades de qualquer criança da sua
idade”, afirma Marinete.

Já Tatiana explica que o apoio neste
momento é mais importante para ela do
que para seu filho, já que Vitor tem ape-
nas 3 anos e ainda não tem consciência
da doença. “É bom saber que toda vez
que tenho dúvidas ou preciso apenas de-
sabafar posso contar com o grupo. Co-
nhecer todo o processo e trocar experi-
ências com outras mães e profissionais
fazem toda a diferença”, garante Tatiana,
cujo filho já passou pela cirurgia, mas per-
manece participando do grupo durante
as consultas pós-operatórias.

Bianca explica que o projeto favore-
ce a troca de experiências entre estas cri-
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anças, seus familiares e outros usuários
que vivenciam experiências similares.
Mais: gera um maior entendimento so-
bre a doença e a necessidade da opera-
ção. “Até este momento, percebemos
que o projeto contribuiu diretamente
para a humanização do atendimento
destas crianças, o que favorece o maior
entendimento das necessidades e espe-
cificidades da operação, maior confian-

ça na equipe de saúde e autonomia
da criança durante o seu processo te-
rapêutico”, conta a pesquisadora.

Saúde e Brincar
também valoriza
aspecto lúdico

Este projeto faz parte das ativi-
dades do programa Saúde e Brincar,
que visa discutir e investigar questões
que envolvem a experiência do ado-
ecimento e da hospitalização na in-
fância e adolescência. O programa
atua no campo de pesquisa, ensino e
assistência, desenvolvendo atividades
lúdicas nos hospitais, com vistas a
descrever e analisar o potencial do
lúdico sobre o desenvolvimento e as
condições gerais dos pacientes duran-
te o adoecimento e a internação. Se-
gundo a coordenadora do programa,

Rosa Mitre, os profissionais envolvidos
no programa procuram transformar os
espaços hospitalares em um ambiente
capaz de melhorar as condições das cri-
anças, adolescentes e familiares que os
freqüentam.

Dentro das enfermarias pediátricas
e junto aos ambulatórios são criados es-
paços lúdicos que funcionam como es-
tratégia de intervenção terapêutica no
campo do adoecimento e hospitaliza-
ção na infância. A coordenadora expli-
ca que ao considerar o brincar como
uma estratégia promotora de saúde
para a criança e o adolescente hospita-
lizados e/ou vivendo com doenças
crônicas é possível promover a melho-
ra das condições de saúde desta clien-
tela, as relações entre crianças, acom-
panhantes e profissionais de saúde,
além de fomentar a autonomia nas cri-
anças e o protagonismo delas.

Acolher para cuidar da saúde
Projeto humaniza atendimento de crianças em processo cirúrgico no IFF


