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Os motivos que me induziralT 
estudo mais detalhado e prático, co 
Estatuto da Criança e Adolescente, [o 
sofrimento estampado no sem blante 
deixar seus filhos sozinhos quando dl 
rias dos hospitais . 

Primeiramente, foi a condição, 
fez com que a comparação surgisse de 
reação ao não poder ficar como acor 
filhos, caso fosse impedida deste ato? 

Foram muitos os contatos em h 
Municipal, quando fazia inalação no 
com genitoras que se lamentavam dia 
ção; ou ainda, algumas que estavam fa 
por não aceitarem tal imposição, e n1 
com o depósito solicitado pela casa ho 
responsável pudesse ficar junto com a I 

Aliado a este sentimento, o pe 
igual maneira neste trabalho, posto qu 
tatuto da Criança e do Adolescente, no 
va validade, ao lado dos tantos direi1 
para qualquer pessoa ver, o art. 12 qu 
mãe ou o responsável acompanhar a c 
de internação. 

Temos consciência das dificulc 
pitais alegarão para que esta dispos 
observada e cumprida: desde o espaç' 
indo até as diferentes personalidades e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


