
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   A G O S T O  D E  2 0 1 648

SAÚDE DA CRIANÇA

Quase metade das famílias
de crianças internadas na
Enfermaria de Pediatria do
IFF/Fiocruz necessita recorrer
à Justiça para garantir o
direito de continuar o
tratamento em domicílio

O pequeno Emanuel é acompanhado
em tempo integral pela mãe no IFF
enquanto aguarda o homecare ser
liberado (Foto: Divulgação IFF/Fiocruz)
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Aline Câmera

or falta de políticas pú-
blicas eficazes, deze-
nas de crianças com
doenças crônicas vi-
vem hoje em unidades

de saúde. Dependentes de algum
tipo de tecnologia, elas seguem in-
ternadas, ainda que já tenham al-
cançado condições de estabilidade
clínica para continuar o tratamento
em domicílio. Este é um dos gran-
des desafios enfrentados atualmen-
te pela pediatria. “Com o avanço
das tecnologias biomédicas e a me-
lhoria do acompanhamento perina-
tal, crianças que, há algumas déca-
das, morriam ainda na sala de parto
ou no período neonatal, hoje sobre-
vivem. Mas tem um custo sobrevi-
ver. Muitas precisarão para sempre
de respiradores mecânicos e sondas
para dieta, por exemplo. Contudo,
são crianças que se encontram está-
veis clinicamente e poderiam conti-
nuar o tratamento em casa, mas que
acabam morando no hospital”, ex-
plica a gerente da Área de Atenção
Clínica à Criança e ao Adolescente
do Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescen-
te Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz),
Lívia Menezes.

Se perante a sociedade em geral
esta é uma realidade até então des-
conhecida, no IFF ela representa a his-
tória de vida de quase metade das
crianças internadas na Enfermaria de
Pediatria. Sem recursos financeiros
para arcar com os altos custos dos
aluguéis de equipamentos e dos ser-
viços de homecare, as famílias preci-
sam recorrer à Justiça para terem o
direito ao tratamento em casa asse-
gurado pelo município onde residem.
“Não tem como a gente pensar em
doença crônica e não pensar em de-
sospitalização. Desospitalizar inclui
atividades de caráter ambulatorial,
programadas, continuadas e desen-
volvidas no domicílio em tempo inte-
gral e muitas no mesmo nível de tec-

nologia e qualidade do hospital. Isso
reduz o chamado custo social de uma
internação prolongada e traz uma
série de benefícios ao paciente,
como a redução de riscos no ambi-
ente hospitalar, diminuição de com-
plicações clínicas e a humanização
no atendimento, entendendo que a
criança está perto da sua família”,
explica a assistente social da Pedia-
tria, Mariana Setúbal.

“A cronicidade na pediatria não nos
permite falar em cura, na maioria dos
casos que atendemos. Diante disso, pre-
cisamos repensar a alta hospitalar. Es-
ses pacientes desospitalizam e conti-
nuam seus tratamentos, por vezes
complexos, em domicílio.  Repensar o
atendimento domiciliar pautado no pro-
tagonismo familiar, aliado a uma rede
de saúde qualificada é nossa principal
meta. Precisamos criar alternativas para
a judicialização”, completa Livia.

Final feliz
para Gabriel

Dois anos: este foi o tempo que
Maria Darina Santos aguardou para
conseguir o tão sonhado homecare
para o filho Gabriel. O menino nas-
ceu com problemas neurológicos e
necessita de aparelhos para respi-
rar. Em seus três anos de vida, Ga-
briel passou apenas um mês e meio
fora do hospital. A última interna-
ção durou dois anos e oito meses.
Neste período, sua mãe precisou
adequar a rotina para acompanhá-
lo. Darina contou com a ajuda de
familiares para se dividir entre os
cuidados com o Gabriel no hospital
e a criação dos outros dois filhos.
“Minha filha sempre diz que o me-
lhor presente que ela poderia ga-
nhar seria ter o irmão dela em casa.
O máximo que eu sempre consegui
foi trazê-la aqui para uma visita.
Sempre precisei me dividir. Meu
coração apertava toda vez que pre-
cisava deixar o Gabriel aqui porque

P
sabia que os outros dois precisavam
de mim em casa”, conta Darina.

“Sem dúvidas, a condição social
dessas famíl ias é tão complexa
quanto a condição clínica da crian-
ça. Assim como a Darina, a maioria
das mães dos pacientes possui ou-
tros filhos. Essas mulheres precisam
abdicar de suas vidas para estar
aqui. Muitas acabam tendo seus ca-
samentos desfeitos, assumindo, além
do cuidado no hospital, o papel de
chefe de família. Outras não podem
contar com uma rede de apoio fa-
miliar. Como cuidar dos outros fi-
lhos? Como sustentá-los se nem sem-
pre elas conseguem manter seus
empregos? Costumo dizer que esta
é uma experiência avassaladora”,
aponta Mariana.

O grande dia de Gabriel e sua fa-
mília chegou após a repercussão que
o caso teve com uma reportagem vei-
culada na imprensa, em outubro. A
saída do Instituto foi cercada de emo-
ção. Os olhos marejados e a voz em-
bargada refletiam a realização de
Darina: “Hoje é o dia em que eu e
minha família mais esperávamos che-
gar. Em todo esse tempo, era esse
dia que eu tanto sonhava. Estou sen-
tindo uma mistura de medo, felicida-
de, ansiedade e muito amor! Ter meu
filho em casa, ter minha família uni-
da, é muito emocionante”, declarou
ela, entre lágrimas.

“Esse dia representa uma vitória
da família do Gabriel e da nossa
equipe inteira de saúde que sempre
esteve mobilizada com o tratamen-
to dele. Também representa uma es-
perança para os que ainda estão
aqui aguardando a sua ida para
casa. Que a chegada do Gabriel pos-
sa aproximá-lo dos irmãos e que a
Darina possa, de fato, ser mãe ao
mesmo tempo dos três filhos que ela
tem, sem precisar abrir mão de um
para cuidar dos outros e que ela pos-
sa ser muito feliz”, enfatizou a pe-
diatra Livia Menezes, que acompa-
nhou Gabriel desde o primeiro
momento da internação.
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A judicialização
e o Fórum de
Políticas Públicas

A judicialização das políticas pú-
blicas, entendida como um cresci-
mento progressivo de ações judiciais
movidas por cidadãos que cobram o
direito à proteção social e atribui ao
Judiciário a função de controle da
constitucionalidade, se tornou uma
tendência crescente no Brasil nas úl-
timas décadas. Inicialmente associa-
da, no campo da saúde, à necessida-
de de medicamentos e determinados
procedimentos médicos para o trata-

mento da Aids, atualmente a judicia-
lização tem se configurado como o
principal caminho de acesso para a
garantia do tratamento das doenças
crônicas.

Na esperança de conseguir um
determinado equipamento, o próprio
homecare ou mesmo um medicamen-
to, dezenas de famílias passam anos
e anos com processos que parecem
nunca ter fim. Renata da Silva Rafa-
el, que também teve sua história re-
tratada na imprensa, segue na mes-
ma espera para levar o filho Emanuel
para casa. Foi pensando nessa reali-
dade que, em 2010, foi criado o Fó-
rum de Políticas Públicas para Crian-
ças e Adolescentes Cronicamente
Adoecidos e suas Famílias.

A frente da Coordenação do Fó-
rum, o IFF vem, desde então, parti-
cipando de diversas agendas com o
intuito de unir esforços para que as
famílias tenham suas demandas ga-
rantidas sem a necessidade de ações
judiciais. “Pela complexidade do uni-
verso das doenças crônicas, a nossa
intenção é instituir mais do que um
projeto de Lei. Trata-se de uma pro-
posta mais ampla: um Programa de
Desospitalização, que reúna todas as
necessidades, desde uma infraestru-
tura habitacional adequada, passan-
do pela questão da tarifa social na
conta de luz até a adequação de um
fluxo para garantia de medicamen-
tos e equipamentos de alto custo”,
explica Mariana Setúbal.

Profissionais da Enfermaria de Pediatria do IFF em festa com a alta de Gabriel (Foto: Divulgação IFF/Fiocruz)
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