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RESUMO 

 

Este trabalho buscou desenvolver a temática do cuidador familiar de crianças com patologias 

neurológicas. Pensando que crianças com patologias neurológicas são dependentes de 

cuidados devido suas especificidades, é necessário que exista um cuidador e, diversos fatores 

influenciam para que normalmente seja um familiar. Há ali um sujeito que necessita de um 

cuidado para sobreviver e outro que dedica sua vida a cuidar. Considerando que falta hoje um 

olhar perante estes cuidadores a fim de buscar entender como eles se percebem, o principal 

objetivo desta pesquisa foi buscar conhecer quais as percepções de cuidadores familiares 

acerca do cuidado que despendem a crianças com patologias neurológicas. Para que se 

consiga alcançar o objetivo estabelecido, a metodologia utilizada foi buscar por cuidadores 

familiares em um Serviço de Reabilitação Física do interior do Rio Grande do Sul tendo em 

vista que há diversas crianças com patologias neurológicas atendidas no local devido suas 

características físicas. Assim, partiu-se para o método de entrevistas narrativas a fim de 

verificar qual a percepção destes cuidadores familiares acerca do cuidado que despendem a 

crianças com patologias neurológicas, identificar os sentimentos associados à experiência do 

cuidado e explorar como se dá a vivência do cuidador, no cotidiano do cuidado. Após as 

entrevistas, realizou-se a análise dos dados a partir da Análise Estruturalista referida por 

Bauer e Jovchelovitch (2004). 

 
Palavras-chaves: Cuidado. Cuidador Familiar. Criança.  Patologia Neurológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aimed to develop the theme of the family caregiver of children with neurological 

pathologies. Thinking that children with neurological pathologies are dependent on care due 

to their specificities, it is necessary that there is a caregiver and several factors influence what 

is usually a family member. There is a subject who needs a care to survive and another who 

dedicates his life to caring. Considering that today we lack a look before these caregivers in 

order to try to understand how they perceive themselves, the main objective of this research 

was to seek to know the perceptions of family caregivers about the care they give to children 

with neurological pathologies. In order to achieve the established objective, the methodology 

used was to search for family caregivers in a Physical Rehabilitation Service in the interior of 

Rio Grande do Sul, in view of the fact that there are several children with neurological 

pathologies attended at the place due to their physical characteristics. Thus, we started with 

the method of narrative interviews in order to verify the perception of these family caregivers 

about the care they give to children with neurological pathologies, to identify the feelings 

associated with the care experience and to explore how the caregiver lives, in the daily care. 

After the interviews, the analysis of the data was carried out from the Structural Analysis 

referred to by Bauer and Jovchelovitch (2004). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensando no cuidado, considera-se que, para que este exista, haja um cuidador. A 

tarefa de elegê-lo é difícil, sendo diversos os fatores que influenciam em sua identificação e 

abrange questões normalmente referentes à dinâmica familiar. O grau de parentesco, gênero e 

proximidade tanto física quanto afetiva são questões relevantes para determinar quem 

exercerá o papel de cuidar.  

Estes fatores fazem com que, normalmente, venha a ser um membro da família. Em 

um ciclo natural da vida, se espera que após o nascimento um bebê seja totalmente 

dependente de um adulto e com o passar do tempo vá se desenvolvendo, tornando-se capaz de 

realizar sozinho certas atividades. Considera-se desenvolvimento o aumento da capacidade do 

sujeito na realização de atividades cada vez mais difíceis. Porém, crianças com uma patologia 

neurológica tendem a não seguirem este percurso.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1996) refere que patologias neurológicas são 

aquelas que afetam o sistema nervoso, sendo grande e diversa sua lista de inclusões e 

subcategorias. Neste escrito não se ateve a requisitos para qual tipo de patologia neurológica. 

Algumas de suas características são: alterações globais do desenvolvimento, dificuldade de 

deglutição, refluxo gastroesofágico, desnutrição, doenças respiratórias, espasticidade 

constante, entre outras. Deste modo, seu desenvolvimento se dá de uma forma diferente da 

esperada, apresentando diversas necessidades de assistência e possuindo limitações 

(MIRANDA, RESEGUE e FIGUEIRAS, 2003). Devido essas características, estas são 

crianças dependentes de cuidados, sendo necessário um cuidador. Isto acarreta em uma nova 

realidade da qual a família deve se adaptar e se reajustar conforme suas necessidades. O 

cuidador se torna parte fundamental na constituição desse sujeito, dedicando-se a uma vida de 

cuidados. São diversas as questões que permeiam este tema.  

O presente escrito se justifica pela inserção da presente autora em um Serviço de 

Reabilitação Física localizado no interior do Rio Grande do Sul. A partir desta experiência foi 

possível perceber que falta um olhar a estes indivíduos, que abdicam de suas próprias 

necessidades em prol de outro que necessita de atenção para sobreviver. O objetivo principal 

deste trabalho é conhecer quais as percepções de cuidadores familiares acerca do cuidado que 

despendem a crianças com patologias neurológicas. Para que se fosse possível respondê-lo, a 

entrevista narrativa definida por Bauer e Jovchelovitch (2004) foi adotada como metodologia 

para a coleta de dados. Ela é considerada uma forma de entrevista não-estruturada, com o 

mínimo possível de influência do entrevistador. O contar e escutar histórias são o meio que 



 

 

ela emprega para que se alcance o objetivo. Através da narrativa, as pessoas recordam os 

acontecimentos, colocando a experiência em uma sequência e encontrando explicações para 

isso. De tal modo, este método é a melhor forma para saber sobre o sujeito a partir de sua 

própria narração.  

Após a coleta de dados, partiu-se para o aprofundamento dos referenciais teóricos e 

apresentação e discussão dos dados que foram categorizados em três seções: “Você nada 

contra uma maré...”; “É horrível tu saber que tu está lutando contra uma coisa que não tem 

solução e que vai estar sempre ali” e “É isso, a rotina é isso. Tu não tem saída.”. Cada uma 

dessas seções contém recortes das narrativas dos sujeitos entrevistados. 
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