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RESUMO
A internação de crianças mobiliza nos familiares sentimentos de ansiedade, culpa,
medo, tristeza além de provocar alterações na rotina familiar, em seus papéis e
funções. Este trabalho foi desenvolvido no Hospital Infantil Waldemar Monastier, e
objetiva relatar experiência de intervenção psicológica aos pais de uma criança em
cuidados paliativos e terminalidade. Trata-se de família com condição
socioeconômica desfavorável. O pai permaneceu como acompanhante da criança
nos três primeiros meses de internação e a mãe nos últimos três meses. Baseado
em pesquisa clínica com metodologia de estudo de caso, foram realizados
atendimentos psicológicos ao pai e, em seguida a mãe, entre os meses de março a
agosto de 2011. Durante a intervenção psicológica os temas abordados englobaram:
alterações na rotina, nos papéis e funções familiares, relacionamento conjugal,
comunicação, doença como estressor no ciclo de vida, espiritualidade, luto
antecipatório, significação da morte, resiliência e desenvolvimento de rede de apoio.
Têm-se como resultado que os pais, mesmo vivenciando momento de crise, com
sofrimento, separações e reorganizações, demonstraram serenidade e resiliência no
enfrentamento à hospitalização e processo de morte do filho. Assim, aponta-se a
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importância de intervenções psicológicas à família como instrumento de suporte
emocional e promoção da humanização nos ambientes hospitalares.
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