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Família

Sistema aberto em 
transformação, recebe e 

envia sinais  para o 
extrafamiliar, e se adapta 
às diferentes demandas 

dos seus próprios estágios 
de desenvolvimento. 

(Minuchin)



Cuidado Compartilhado
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Trazer à reflexão...

Construção de estratégias de manuseio, posicionamento e modificações no ambiente de cuidado 

para conservar energia e favorecer a organização do desenvolvimento global do recém-nascido.



Uma história de superação

A fala de uma mãe....

“Olá! Me chamo Clécia e vou aqui escrever um pouco sobre a melhor parte da minha vida...

No começo tudo ia tranquilo... No quinto mês as complicações começaram, meus pés e pernas 

doíam muito e estavam visivelmente inchados. Fui ao médico... Me informou que eu deveria

procurar uma maternidade o mais rápido possível...

Pesando 530g com 26 semanas e 31 centímetros, nasceu meu maior

presente... Quando a vi, meu coração encheu de alegria e esperança...                                                        2014   

Os dias foram passando e todos os dias eu estava lá... Eu chorava por não ter muito o que fazer, me

via naquela  situação impotente, sendo a minha única contribuição, minha presença e um pouco do 

meu leite... Com o passar dos dias ela foi ganhando peso e ia para o colo da mamãe todos os dias...

Um dia..., após o almoço, ao olhar para ela vi que estava pálida... E os médicos informaram que ela 

precisava de transfusão de sangue... Quando eu achava que estava tudo bem... Eis que aparece 

uma hérnia inguinal...                                                                                                       2014



Uma história de Superação

A fala de uma mãe....

...Os dias se passavam...finalmente iria para casa, e melhor, com minha filha... Minha ficha caiu, 

estávamos começando outra trajetória, só que agora em casa.

Os meses foram passando, e mesmo ela um pouco maior..., se sufocava... À noite toda eu acordava

para averiguar se ela estava respirando, pois sempre estava com o nariz entupido.

Começamos as sessões de fisioterapia..., a cada semana minha princesinha respondia melhor aos estímulos,

a cada semana ela me surpreendia...Os dias foram passando e todas as crianças começaram a andar,                             2015

comecei a ficar preocupada, pois achava que minha filha não caminharia... Ela enfim perdeu o medo

e começou a caminhar...

O tempo passa e a cada dia ela fica mais linda e esperta, cada dia uma nova descoberta. Mamãe a cada dia

se apaixona ainda mais, pois a cada dia ela aprende e ensina muitas coisas para todos nós...”

05 /11/2021



Caminhos...



Participação da Família



Equipe Interdisciplinar

Com apoio e amor da família e da equipe de saúde, ISLEY 

superou 

muitos desafios.

2016



Conquistas...

“O desejo não vem impresso na bagagem congênita com a 

qual nascemos. O desejo se constrói. Os passos fundamentais 

da sua construção se dão no tempo da estimulação. Aquele 

que se responsabiliza pelo tratamento de uma criança, está 

intervindo no tempo no qual o desejo se constrói e de acordo 

com o modo como intervenha, irá propiciá-lo ou esmagá-lo 

para sempre”. Lydia Coriat

“ Resiliência: a arte de navegar em meio à tempestade”.

(BORIS CYRULNIK, 2001)
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