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RESUMO 

 

 

 

A hospitalização é um acontecimento comum para alguns indivíduos com doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNTs). Nesse sentido, quando uma familiar por algum tipo de 

necessidade começa a prover a continuidade do cuidado em âmbito hospitalar, instala-se então 

a figura do familiar acompanhante. Esse familiar acompanhante quando incorporado a essa 

nova rotina hospitalar, depara-se com uma realidade muito diferente do seu cotidiano, o que 

pode desencadear ansiedade, nervosismo, tristeza, além de expectativa quanto a melhora do 

quadro clínico do cliente hospitalizado, o que acaba repercutindo muitas vezes na sua própria 

saúde, necessitando, portanto de atenção por parte da enfermeira e equipe de saúde. Nesse 

contexto, considerando que a família é também foco do cuidado de enfermagem, esse estudo 

aborda a reflexologia como prática alternativa no cuidado ao familiar acompanhante de 

clientes hospitalizados e seus objetivos foram: discutir a utilização da reflexologia como 

estratégia de cuidado ao familiar acompanhante de clientes hospitalizados, descrever as 

respostas do familiar acompanhante de clientes hospitalizados com DCNTs a aplicação da 

reflexologia e identificar os efeitos da aplicação da reflexologia em familiares acompanhantes 

de clientes hospitalizados com DCNTs. Estudo de natureza qualitativa, descritiva e 

exploratória, cujos sujeitos foram trinta familiares acompanhantes de clientes adultos e idosos 

em unidades de clinica médica de um hospital geral localizado no Município de Niterói-RJ. A 

coleta de informações envolveu entrevistas semi-estruturadas, antes e após a aplicação da 

reflexologia, e observação participante. Após a organização e análise dos temas emergentes 

das informações, constatamos que a família é quem geralmente assume a responsabilidade de 

cuidar da saúde de seus entes, independente da faixa etária e do grau de cuidado que este 

indivíduo necessita. Com relação à reflexologia, antes da realização da técnica, os familiares 

relataram estar ansiosos cansados, desanimados e, após a reflexologia, relataram sensação de 

relaxamento, alívio e tranquilidade, comprovando os resultados de relaxamento e bem estar 

decorrentes da aplicação da reflexologia. Assim, concluímos que é possível utilizarmos 

estratégias de cuidados alternativos no espaço hospitalar visando proporcionar alivio da 

ansiedade e desgaste físico e mental do familiar acompanhante.  

 

 

 

Palavras-Chaves: Terapias Alternativas, Hospitalização, Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The hospitalization is a common event for some individuals with non-transmissible chronicle 

diseases (NTCDs). Therefore, when any relative by any sort of necessity, begins to provide 

the continuity of care at environment of hospital, it sets the figure of the accompanying 

relative. When this relative is incorporated to this new hospital routine, he faces a reality 

totally different from his, this situation might unleash anxiety, jitters, sadness, beside of 

expectations about the improvement of the clinical conditions of the hospitalized client, what 

ends up reflecting many times in his own health. In this context, considering family as part of 

nursing care, this work addresses the reflexology as alternative practice in the care of family 

companion for hospitalized patients and their objectives were to discuss the use of reflexology 

as a strategy to care for the family companion hospitalized client, to describe the responses of 

the familiar companion of hospitalized patients with NTCDs to the reflexology and identify 

the effects of the application of reflexology on family companion for hospitalized patients, 

who have NTCDs. Qualitative study, descriptive and exploratory, whose participants were 

thirty accompanying relatives of adults and elderly clients in units of medical clinic of a 

general hospital in the city of Niterói, RJ. Data collection involved semi-structured interviews 

before and after application of reflexology, and participant observation. After the organization 

and analysis of emerging themes of information, we found that the family is the one who 

usually takes the responsibility of caring for the health of your loved, regardless of age and 

the degree of care that this individual needs. With respect to reflexology, before performing 

the technique, the family reported being anxious tired, discouraged, and after reflexology 

reported feeling of relaxation, relief and tranquility, confirming the results of relaxation and 

well-being resulting from the application of reflexology. Thus, we conclude that it is possible 

to utilize alternative strategies of care in hospitals seeking to provide relief of anxiety and 

physical and mental family companion. 

 

 

Keywords: Alternative therapy, hospitalization, nursing 
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Motivação pelo Tema 

 

 

O interesse pelo desenvolvimento desse estudo surgiu principalmente devido a 

participação como bolsista de extensão Projeto Educativo ao familiar acompanhante de 

clientes adultos e idosos hospitalizados com DCNTs desenvolvido nas unidades de clínica 

médica e cirúrgica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), onde diferentes 

atividades são desenvolvidas com os familiares acompanhantes nas unidades de internação 

clínicas e cirúrgicas. 

  A participação nesse projeto possibilitou um grande amadurecimento e conhecimento 

a respeito das singularidades e das necessidades que o familiar acompanhante apresenta 

quando inserido no cenário hospitalar. 

A partir dessa vivência, observei que o familiar avalia sua permanência em ambiente 

hospitalar como uma ferramenta fundamental para auxiliar na terapêutica do cliente, pois se 

sente útil, em poder estar ali junto ao seu familiar, proporcionando um suporte emocional, 

facilitando o processo de recuperação da saúde.  

 

 

O tema e a sua contextualização 

 

 

 A família abrange um grupo auto-identificado de dois ou mais indivíduos, em que essa 

agregação é caracterizada por termos especiais que podem ou não estar relacionadas às linhas 

legais ou de sangue, mas é considerado como fosse da família (ANGELO e WERNT, 2003, 

p.20). 

Para Delgado (2002), a família é o núcleo de onde se irradia o cuidado, o cenário onde 

se aprendem o cuidado, o cuidar e o cuidar-se.  
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Nesse contexto, o hábito de cuidar pode ser entendido, como uma atenção particular a 

uma pessoa que vive uma situação que lhe é particular, numa perspectiva de ajudar, 

fornecendo melhorias na sua saúde e no seu bem estar (HESBEEN, 1999).  

O cuidado em âmbito familiar, geralmente incide em um de seus membros, o cuidador 

principal, responsável pelas tarefas rotineiras do cuidar, podendo haver auxílio de outros 

membros da família em algumas atividades complementares (GONÇALVEZ et al., 2006). 

  Assim, quando um familiar por algum tipo de necessidade começa a prover a 

continuidade desse cuidado em âmbito hospitalar, instala-se então a figura do familiar 

acompanhante, sendo sua permanência em ambiente hospitalar assegurado pela lei. 

 De acordo com a Lei do Acompanhamento Familiar em Internamento Hospitalar1 

(Anexo A), as crianças, pessoas com deficiência, pessoas em situação de dependência e 

pessoas com doença incurável em estado avançado e em estado final de vida, além de idosos e 

parturientes, possuem o direito de ter um acompanhante familiar nas diferentes unidades de 

saúde. 

Entretanto, vale ressaltar que os familiares acompanhantes quando incorporados a essa 

nova rotina hospitalar, deparam-se com uma realidade muito diferente do seu cotidiano, 

demonstrando assim grande ansiedade, nervosismo, tristeza, além de viverem a expectativa de 

melhora do quadro clínico do cliente.  

Para Silva (2010), as dificuldades, possivelmente geradas pelo cuidado contínuo, e 

pela falta de oferta e de apoio dos serviços de saúde podem gerar no cuidador uma sobrecarga 

e potencializar problemas relacionados ao cuidado prestado e problemas relacionados ao 

próprio cuidador.  

Frequentemente, os familiares acompanhantes apresentam distúrbios do sono, pelo 

fato de não possuírem horário determinado para o descanso. Com isso, ao cuidar do outro, 

esquecem de cuidar de si mesmos e de atender as suas próprias necessidades básicas 

(SZARESKI, 2009). Com isso tornam-se vulneráveis a problemas relacionados com a perda 

de peso, cefaléia, déficit no autocuidado e alterações nas relações conjugais e financeiras. 

Logo, esse familiar acaba apresentando, muitas vezes, problemas semelhantes aos do doente 

internado (ARRUDA; KOERICH 1998).  

Mediante a esse fato, surgiu o interesse de pensar em uma estratégia que auxiliasse 

como suporte na saúde desse familiar o qual vivencia tensões cotidianas que acabam 

interferindo no seu equilíbrio e bem estar.  

                                                           
1
  Lei do Acompanhamento Familiar em Internamento Hospitalar.  Lei n°106/2009 Diário da República, 1.ª série 

— N.º 178 — 14 de Setembro de 2009 
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Nesse contexto emergiu a possibilidade de usar a Reflexologia como terapia 

alternativa de cuidado, tendo em vista que essa prática constitui uma diagnose e tratamento em 

que o corpo está em seus mínimos detalhes, representado em uma zona especifica, um microssistema, 

(Anexo B) de uma de suas partes como mãos, pés e orelhas; a técnica é feita através de massagens que 

favorecem o fluxo de energia proporcionando relaxamento e sensação de bem estar (ALMEIDA, 

2000). 

A Reflexologia é uma terapia alternativa que se baseia no principio de que existem 

áreas, ou pontos reflexos nos pés e nas mãos que correspondem a cada órgão, glândula e 

estrutura no corpo. Ao se trabalhar nesses reflexos, os níveis de tensão em todo o corpo 

poderão ser reduzidos, permitindo assim a recuperação gradativa do bem estar. A energia está 

sempre fluindo através de canais ou zonas no corpo, que terminam formando os pontos 

reflexos nos pés e mãos (MACHADO, 2008). 

O principal benefício da reflexologia é o relaxamento. Ao reduzir a tensão, também 

melhora a irrigação sanguínea, faz aflorar um funcionamento nervoso desimpedido, 

restabelece a harmonia entre todas as funções do corpo e combate o seu estresse. Nesta forma 

de terapia, útil no tratamento de doenças e eficaz para manter a saúde e prevenir o 

aparecimento de doenças, é muito importante o relacionamento entre o terapeuta e o 

beneficiário no processo de cura (MACHADO, 2008). 

À luz dessas considerações definiu-se como Objeto de Estudo: A Reflexologia como 

estratégia no cuidado ao familiar acompanhante de clientes hospitalizados. 

 

 

 Questão Norteadora: 

 

 

 Qual o efeito da Reflexologia nos familiares acompanhantes de clientes hospitalizados 

com doenças crônicas não transmissíveis? 

 

 

Objetivo Geral: 

 

 

 Discutir a utilização da reflexologia como estratégia de cuidado ao familiar 

acompanhante de clientes hospitalizados com DCNTs. 

 

 

 Objetivos Específicos: 
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 Identificar os efeitos da aplicação da reflexologia em familiares acompanhantes de 

clientes hospitalizados com DCNTs. 

 

 Descrever as respostas do familiar acompanhante de clientes hospitalizados com 

DCNTs à aplicação da reflexologia; 

 

 

Contribuições do Estudo 

 

 

Com este estudo espera-se contribuir para ampliar os conhecimentos sobre as terapias 

complementares/integrativas, principalmente a reflexologia, como prática alternativa de 

cuidado no ambiente hospitalar; pretendo ainda incentivar a abordagem dessa temática na 

formação dos enfermeiros e acadêmicos quanto ao uso dessas terapias na Enfermagem no 

cuidado as famílias, aos clientes, e os próprios profissionais, considerando seus efeitos de 

relaxamento e equilíbrio em saúde.  

Além disso, espera-se que o estudo traga subsídios as discussões e debates sobre a 

utilização das práticas não farmacológicas no processo de hospitalização dos clientes e 

familiares acompanhantes, como possibilidade de suporte e humanização no cenário 

hospitalar.  

No que tange ao processo de formação do enfermeiro, bem como à pesquisa em 

enfermagem, o estudo poderá contribuir para a ampliação dos conhecimentos não só acerca da 

utilização das práticas não farmacológicas no cenário da saúde como também, aprimorar os 

conhecimentos sobre a família como uma unidade de cuidado da enfermagem em ambiente 

hospitalar.  
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CAPÍTULO I: REVISANDO A LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cuidado em Saúde 

 

 

O ato de cuidar pode ser entendido, como uma atenção particular a uma pessoa que 

vive uma situação que lhe é particular, numa perspectiva de o ajudar, de contribuir para o seu 

bem-estar e para a saúde ( HESBEEN
2
1999 apud DINIS, 2006). 

Torralba (2005) conceitua o cuidar como uma ação, porém, não é uma ação qualquer, 

e sim uma ação que tem uma direção de respostas às necessidades do outro. Sendo necessário 

para realizá-lo, estar aberto, receptivo, sendo capaz de se sensibilizar com os problemas e com 

as situações do outro, que podem ser resolvidas e, quando não passíveis de resolução, sempre 

podem ser escutadas. 

Nesse contexto o cuidado pode ser definido como os atos facilitativos de apoio ou de 

assistência em relação ao outro indivíduo ou grupo com necessidades evidentes de melhorar 

uma condição de estilo de vida (LEININGER
3
1997 apud HENCKEMAIER, 2004). 

Ao refletir sobre o cuidado, encontra-se afinidade com a Teoria do Cuidado 

Transpessoal, criada por Jean Watson, na qual é dado um enfoque humanístico ao cuidado, 

compreendendo o atendimento do indivíduo nas dimensões biopsicológica, espiritual e 

sociocultural. Considerando que o objetivo da enfermagem é ajudar as pessoas a atingir o 

mais alto grau de harmonia entre mente-corpo-alma (SZARESKI, 2009). 

                                                           
2
 HESBEEN, Walter.Le caring, est-il prendre soin. In: Perspective Soignante, 4, pp. 30-48,1999. 

3
 LEININGER, Madeleine. The Phenomenon of caring. American Nurses Foudation [S.I], V.12, N°1, P. 30-43, 

fev. 1977. 
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Portanto o cuidado não pode ser exercido de maneira fragmentada, requer uma visão 

holística, levando em consideração a integralidade do sujeito.  

Nesse sentido podemos entender holismo, como uma forma de ver e de compreender o 

mundo, onde os sentimentos se equilibram e se reforçam, tratando o indivíduo de maneira 

integrativa, sendo a capacidade de enxergarmos os seres humanos como um todo, de cuidar 

não só do corpo, mas também da alma (BASTOS, 2006). 

Nessa perspectiva, Capra (1982, p. 311) ressalta que o organismo humano é visto 

como um sistema vivo cujos componentes estão todos interligados e interdependentes. E que 

em uma concepção holística, esse sistema é parte integrante de sistemas maiores, o que 

subentende que o organismo individual está em interação contínua com seu meio ambiente 

físico e social, sendo constantemente afetado por ele, mas podendo também agir sobre ele e 

modificando-o. 

 Portanto Watson propõe uma combinação do humanístico com o científico, dizendo 

que, assim, se delineia a essência do cuidado, cuja base integra as ciências biofísicas com as 

do comportamento humano (WATSON
4
, 1989 apud SZARESKI, 2009). 

De acordo com Waldow (2008, p.87), a capacidade do ser humano em exercer o 

cuidado será mais ou menos desenvolvida de acordo com as circunstâncias, dependendo da 

forma como os indivíduos foram cuidados durante as diferentes fases da vida. Vários fatores 

intervêm neste processo como o ambiente, a cultura, a economia, a política, a religião, entre 

outros.  

Portanto, Cunha e Zagonel (2006) afirmam que podemos compreender o cuidado 

como uma atitude relacionada a sentimento de um ser humano para com outro ser humano, 

para com algo, que fundamentado num processo interativo, é realizado respeitando a 

dimensão existencial do ser e valorizando a expressão da experiência de vida de ambos no 

momento do cuidar.  

Sendo assim o cuidado ocorre nessa intersubjetividade humana, em uma relação 

dialógica de encontro genuíno entre profissional e o ser cuidado, em um movimento de 

complementaridade de sentimentos, ações e reações (CUNHA e ZAGONEL, 2006). 

Segundo Watson 4 (1989,  apud Bastos, 2009), o cuidar é um ideal moral da 

enfermagem, é sobretudo, a essência da enfermagem, sendo característica fundamental a 

preservação da dignidade humana. 

                                                           
4
 WATSON, James. Transformative thinking and a caring curriculum.In:BEVIS,E.O.;WATSON  J.(Eds). 

Toward a caring curriculum: a new pedagogy for nursing. New York: Natio- nal League for Nursing, 1989. P.51-

60 
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A Enfermagem é a atividade de cuidar e também uma ciência cuja essência e 

especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de 

modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe atividades de 

promoção e proteção da saúde e prevenção e recuperação de doenças.  

De acordo com Bastos (2009, p.53) 

O conhecimento que permeia o cuidado de enfermagem deve ser construído na 

intersecção entre a filosofia, que responde à grande questão existencial do homem, a 

ciência e tecnologia, tendo a lógica formal como responsável pela correção 

normativa e a ética, numa abordagem epistemológica efetivamente comprometida 

com a emancipação humana e evolução das sociedades. 

 

 

 Os cuidados de enfermagem estão se desenvolvendo em um contexto de mudança do 

papel dos clientes, evolução das concepções de saúde e doença, evoluções técnicas e sociais 

aos mais diversos níveis. O progressivo afastamento da estrutura de cura, tem consentido aos 

enfermeiros a individualização dos cuidados de enfermagem e a definição dos limites das suas 

intervenções (DINIS, 2006, p.39). 

  Assim, o ato de cuidar na enfermagem tem como intuito aliviar o sofrimento humano, 

manter a dignidade e facilitar meios para manejar com as crises e com as experiências do 

viver e do morrer (BASTOS, 2006, p.30). 

De acordo com Waldow (2004, p.30): 
 

O profissional que cuida precisa estar atento e consciente de que, ao efetuar uma 

tarefa ou procedimento, está se relacionando, interagindo com o outro e, portanto, 

vivenciando uma experiência de cuidado. Ele também deve ser capaz de perceber e 

compreender as particularidades e a unicidade de cada pessoa a ser cuidada, 

respeitando os seus valores e as suas crenças, considerando a sua responsabilidade 

nesse ato. 

 

 Portanto, o cuidar de enfermagem envolve uma visão holística e integral do indivíduo, 

em que deve-se respeitar as singularidades do sujeito, família e comunidade. 

 

 

 Família como Rede de Suporte Social  

 

 

A palavra família, que provém do latim famulus (servo), era o conjunto de servos e 

dependentes de um chefe ou senhor (ARIES, 1981, p.117). 

 No início do século XX, as famílias eram predominantemente tradicionais, aonde cada 

membro tinha o seu papel, sendo o homem o chefe da casa, enquanto a figura feminina era a 

principal provedora de cuidados aos filhos e responsável pela educação dos mesmos. 



20 
 

Entretanto a partir da segunda metade deste século a família vem passando por 

transformações econômicas, sociais e trabalhistas, contribuindo para o surgimento de novos 

arranjos familiares diferentes do anterior (PRATTA; SANTOS, 2007). 

Entende-se ainda a família como um grupo de pessoas com vínculos afetivos de 

consanguinidade ou de convivência, sendo o primeiro núcleo de socialização que, 

comumente, transmitirá os valores e costumes que formarão a personalidade e patrimônio 

cultural do indivíduo (BRASIL, 2001, p.117). 

 Para Henckemaier (2004, p.359), a família consiste em uma unidade formada por seres 

humanos que se percebem como família, através de laços afetivos, de interesse e/ou de 

consangüinidade, dentro de um processo histórico, mesmo quando essas pessoas não 

compartilham um mesmo ambiente.  

Segundo Dinis (2006, p.41), o conceito de família foi mudando ao longo dos séculos e 

continua em evolução, porque a sua concepção está intrinsecamente ligada às alterações na 

sociedade. Aonde as mudanças sociais implicam mudanças nos padrões familiares e as 

mudanças nos padrões familiares contribuem para mudanças sociais. Sendo assim a 

polissemia associada ao conceito de família surge em virtude da diversidade das suas 

estruturas, formas de organização e representações, de tal modo que qualquer grupo cujas 

ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum, pode ser encarado 

como família. 

Ao focarmos a tipologia de famílias podemos evidenciar a existência de três tipos: a 

família monoparental; a nuclear e a família ampliada ou expandida. Nesse sentido a família 

monoparental é representada pela existência da mãe ou pai com os seus filhos. Enquanto a 

família nuclear é constituída pela mãe, pai e filhos, diferentemente da família 

ampliada/expandida que além dos pais e filhos é constituída pela presença de avós, tios, 

sobrinhos, entre outros (ELSEN
5
, 1994 apud SCHWARTZ, 2009).  

Dinis (2006, p.66) contribui ainda dizendo que a evolução da sociedade atual tem 

levado a uma erosão da família nuclear, proporcionando o aparecimento de configurações 

familiares atípicas como, por exemplo: famílias reconstituídas, onde pai e madrasta convivem 

com filhos naturais, meios-irmãos e enteados, e vice-versa; famílias monoparentais, devido a 

existência de uma separação ou divórcio; uniões famílias de homossexuais, em igualdade de 

circunstâncias com as famílias tradicionais.  

                                                           
5 ElSEN, Ingrid. Saúde familiar: a trajetória de um grupo. In: Bub LR, editor. Marcos para a prática de 

enfermagem com famílias. Florianópolis: UFSC; 1994 
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Portanto a representação de família é constituída pela união de seus integrantes, sejam 

eles, pais, filhos, sobrinhos, netos, genros, entre outros. Uma vez que os integrantes da família 

cultivam os laços afetivos, preocupando-se uns com os outros, se ajudando e apoiando nos 

momentos de dificuldades, tendo assim, à família a função de compartilhar e resolver 

problemas de seus membros, apoiar e ajudar em situações de necessidade, tanto materiais 

quanto emocionais, promover e manter a saúde e assistir aos doentes (CERESER, 2004, 

p.252-253).  

Nessa perspectiva a unidade familiar pode ser considerada uma rede de suporte social 

para os seus componentes, sendo esse suporte relacionado às funções desempenhadas para os 

integrantes da família por membros da mesma. Esse suporte pode estar vinculado às questões 

sócio-emocionais como: o amor, a estima, a confiança, ou preocupação. Podendo estar 

também vinculado ao suporte familiar instrumental e que diz respeito a bens, equipamentos, 

dinheiro, tempo ou esforço para ajudar com tarefas ou atividade da pessoa que dele necessita 

(DINIS, 2006, p.68). 

Nesse contexto podemos compreender que o cuidado familiar é multidimensional, isto 

é, contempla, entre outras, as dimensões de relações tempo-espaço e físico-simbólicas. Esse 

cuidado caracteriza-se nas ações e interações presentes na vida de cada grupo familiar e se 

direciona a cada um dos seus membros, individualmente ou grupo, almejando seu 

crescimento, desenvolvimento, saúde bem estar, realização pessoal, inserção e contribuição 

social (ELSEN, 2004, p.23). 

Com relação a esse cuidado, Elsen (2004, p. 23) aponta que: 

 

O cuidado familial acontece através da convivência nas reflexões e nas 

interpretações que surgem no processo de interação. Cada membro da família, ao 

interagir com o outro, participa de uma ação e reflexão que resultará na construção 

de um significado que permitirá a definição da situação na qual se encontra assim 

como o desempenho de novas ações e reflexos no processo contínuo de interações.  

 

O cuidado familial tem em vista o bem estar dos membros da família, assim como do 

grupo familiar, compreendendo o movimento irradiador para promover a saúde e o bem estar 

individual, e outro, no sentido helicoidal, impulsionando as interações intra-familiares ao 

longo da trajetória família, como vista a estimular o bem viver do grupo (ELSEN, 2004, 

p.22). 

   Sendo assim, Elsen (2004, p.24-25) afirma ainda que: 

 

O cuidado familial pode ser comparado a uma árvore, cujo o tronco é formado pela 

multiplicidade de ações em interações já escritas e cuja as raízes representam o 

universo de significado, valores, crenças aprendidos, compartilhados e 

compreendidos que compõem a cultura familiar que alimentam o tronco os galhos, 
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folhas e frutos. O cuidado não é um fenômeno isolado; insere-se num ambiente que, 

no caso da família, é biopsicossociocultural e com o qual interagem, realizando 

trocas.  

 

Nesse sentido, a família pode ser considerada uma unidade de cuidado essencial para o 

estabelecimento de uma terapêutica eficaz, proporcionando carinho, atenção, conforto, 

segurança, proteção entre vários outros benefícios para o cliente hospitalizado. 

 No entanto as razões pelas quais alguém se torna cuidador podem ir do voluntarismo 

afetivo até a obrigação da responsabilidade, ou até mesmo as duas razões em simultâneo. 

Independentemente das circunstâncias que levam uma pessoa a ter de cuidar de outra pessoa, 

funcionalmente dependente dos seus cuidados, a maioria das pessoas não está preparada para 

essa tarefa (DINIS, 2006, p.68). 

 Segundo Squassante (2007, p.30), considerando as características próprias do familiar 

que assume a responsabilidade de acompanhante em um episódio de doença, conforme o seja 

em casa ou no hospital, geralmente esta responsabilidade recai sobre a filha solteira, a esposa 

sem filhos pequenos, a viúva, aposentada ou até mesmo, aquela que se auto-elege para cuidar 

de seus familiares e de outros membros de sua comunidade. Percebemos assim, que durante a 

possibilidade de prover o cuidado em âmbito familiar, a figura feminina esta vinculada 

fortemente ao cuidado. 

 Assim, quando o familiar passa a ser um agente do cuidado no ambiente hospitalar, 

tornando-se um familiar acompanhante, o mesmo apresenta um desconforto muito grande, 

pois se depara com uma realidade com a qual não está habituado. Quando essa família e/ou 

familiar em situação de doença, pode tornar-se fragilizada passando a precisar de uma atenção 

mais especializada, necessitando também de ser cuidada pelos profissionais de enfermagem. 

 A hospitalização de um familiar impõe ao acompanhante a vivência de situações de 

desconforto, necessitando adaptar-se a um cenário hostil, com falta de comodidade, e ajustar-

se às normas e rotinas da instituição, enfrentando situações de angústia e resignação, 

condições que alteram os seus hábitos e costumes diários (SZARESKI et al, 2009, p.378). 

 Cabe ressaltar que comumente, nesse processo de acompanhamento em ambiente 

hospitalar, a família encontra-se confusa, desinformada, imersa em dúvidas e não encontra 

espaço para exteriorizar seus sentimentos, emoções e expectativas quanto ao 

diagnóstico/tratamento do seu familiar hospitalizado. Todos esses fatores podem contribuir 

para gerar um quadro de estresse, ansiedade, ao familiar acompanhante, dificultando ainda 

mais a sua permanência na unidade de saúde. 

 Para Squassante (2007, p.53): 
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As situações de estresse que os familiares/acompanhantes mais sofrem são derivadas 

de cuidados diretos, contínuos e intensos, especialmente quando se trata de idosos 

fisicamente ou mentalmente dependentes, ou de crianças. Esses familiares se vêem 

exauridos fisicamente, em função da necessidade de vigilância constante, sem 

pausas para descanso; pelo medo do desconhecido; pela sobrecarga devido à 

condição de único cuidador, naquelas que atribuem a uma só pessoa a função de 

cuidar. 

 

 

 Portanto, quando o familiar passa a prover o cuidado em ambiente hospitalar, fica 

exposto a uma série de situações que geram medo, ansiedade, estresse, mudança de rotina, 

situações de sofrimento, dentre outras. 

  A incorporação do da figura do familiar acompanhante no processo de hospitalização, 

demanda uma mudança de hábitos tanto por parte da família, quanto por parte da equipe, pois 

estes, dividirão o mesmo espaço durante a implementação da terapêutica.  

 A permanência de familiares acompanhantes junto ao doente hospitalizado tem 

exigido transformações na prática da equipe de enfermagem. Deste modo, a equipe necessita 

adaptar-se a esta situação alterando atitudes, posturas, demonstrando receptividade frente à 

presença do acompanhante no cotidiano do cuidado (SZARESK et al, 2010, p.716).  

 Entretanto, compete ao enfermeiro assegurar o direito da presença da família junto ao 

doente incentivando a sua participação no processo de cuidar, de forma constante, na 

condição de acompanhante ou de forma esporádica como visitante, quando esta é desejada 

pelo doente (SZARESK et al, 2010).  

 Nesse sentido, além de ser um direito do familiar, permanecer com o cliente durante o 

processo de hospitalização, esse acompanhamento proporciona benefícios para o cliente 

hospitalizado. Pois em uma situação de adoecimento, o indivíduo tende a desenvolver uma 

maior dependência e apego de seus familiares, necessitando, portanto, ter junto a si, alguém 

que ele tenha confiança e com quem se sinta a vontade de exprimir suas necessitados nos 

planos social e afetivo. (FRANCO; JORGE, 2004, p.170) 

 Todavia muitas vezes, essa relação de convivência e adaptação entre equipe e família, 

pode não ocorrer facilmente, uma vez que as instituições de saúde e profissionais podem 

desenvolver algum tipo de resistência, com relação à participação da familia nos cuidados, 

durante a hospitalização. 

 De acordo com Lautert (1998, p.119), muitas vezes o acompanhante não é bem visto 

dentro das instituições hospitalares. Pois, muitas vezes, a sua presença representa mais a idéia 

de um fiscal da qualidade do cuidado que esta sendo prestando do que um colaborador, um 

aliado da enfermagem e, principalmente, um companheiro do paciente. 
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 Em contrapartida, a presença da família nas unidades de internação pode ser vista por 

alguns enfermeiros como positiva, quando o familiar acompanhante auxilia a equipe de 

enfermagem na prestação de cuidados ou quando o mesmo, fornece informações pertinentes 

sobre o estado de saúde do cliente aos profissionais de saúde (SZARESKI, 2009). 

 Portanto torna-se de suma importância que a equipe de enfermagem incorpore a 

família em sua prática de cuidar, dando apoio, segurança, informação, para que se sinta 

preparada para atuar em parceria com a equipe de profissionais de enfermagem, 

proporcionando um cuidado de qualidade para o cliente hospitalizado. 

 

 

 

Práticas Complementares e integrativas em Saúde  

 

 

Em 1978 após a realização da Conferência Internacional sobre Atenção Primária em 

Saúde em Alma-Ata, as Práticas Integrativas e Complementares ganharam presença em 

âmbito global, pois através dessa Declaração, foram reconhecidos pela primeira vez, em 

termos oficiais, seus praticantes como trabalhadores da área da saúde e a importância para o 

cuidado à saúde de diferentes populações, sobretudo na atenção a saúde primária, existindo 

também, uma necessidade de intercâmbio de informações entre os diversos modelos das 

mesmas nos sistemas mundiais de saúde (BRASIL, 2009, p.17). 

Dessa maneira, no final da década de 70 a Organização mundial de Saúde (OMS) cria 

a Programa de Medicina Tradicional, visando o desenvolvimento de políticas públicas para 

facilitar a integração da medicina tradicional e Medicina Complementar/Alternativa 

(MT/MCA) nos sistemas nacionais der atenção a saúde.  

A partir da década de 80 por meio de várias resoluções comunicados a OMS começa a 

demonstrar seu compromisso em incentivar os Estados-membros a formularem e 

implementarem políticas públicas pra uso racional e integrado de MT/MCA nos sistemas 

nacionais de saúde (BRASIL, 2009, p.17). 

No Brasil a elaboração da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS iniciou-se a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias 

Conferências Nacionais de Saúde e às recomendações da Organização Mundial da Saúde. 

Sendo aprovada somente em fevereiro de 2006, pelo Conselho Nacional de Saúde, 

reconhecendo e legitimando essas práticas alternativas e complementares em saúde, tendo 

uma abordagem holística do indivíduo como foco principal.  
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Assim, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (BRASIL, 2009, 

p.24) tem como objetivos: 

 

 Incorporar, implementar, estruturar e fortalecer as referidas práticas no Sistema único 

de Saúde; 

 Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e para a ampliação do acesso 

às PICs, particularmente dos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos; 

 Promover a racionalização das ações de saúde;  

 Estimular as ações referentes ao controle/participação social: 

  Desenvolver estratégias de qualificação de pessoal;  

 Divulgar conhecimentos e informações sobre PICs para profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS.  

 

Além disso, procura-se incentivar as ações intersetoriais, a pesquisa, as ações de 

acompanhamento e avaliação além de cooperação nacional e internacional no âmbito das 

práticas integrativas e complementares.  

Atualmente o uso de práticas/ tratamentos de saúde não convencionais estão ganhando 

mais cada vez mais enfoque. A tendência é essas práticas conviverem juntas, no cotidiano não 

só da população como das instituições de saúde, ensino e trabalho. As terapias alternativas 

representam uma possibilidade de desenvolver o cuidado de enfermagem aos clientes numa 

perspectiva integral e integradora, porque visualiza o individuo de forma holística 

considerando-o como parte do todo (BASTOS, 2006). 

Segundo Souza
6
 (2000 apud NUÑEZ; CIOSAK, 2003, p. 634): 

 As terapias alternativas podem ser definidas com um amplo domínio de 

recursos de cura que engloba todos os sistemas de saúde, modalidades e 

práticas e suas teorias e crenças acompanhantes; inclui todas as práticas e 

idéias auto definidas por seus usuários como prevenindo ou tratando as 

doenças ou promovendo a saúde e bem-estar. 

 

Portanto, as terapias alternativas/complementares visam a assistência à saúde do 

indivíduo, seja na prevenção, tratamento ou cura, considerando-o como mente/corpo/espírito e 

                                                           
6
 SOUZA, VT. Enfermeiros que trabalham com terapias complementares: conhecendo sua prática. [Dissertação] 

São Paulo (SP): Escola Paulista de Medicina da UNIFESP; 2000. 
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não apenas um conjunto de partes isoladas. Tendo um objetivo, diferente daqueles 

relacionados à medicina ocidental, também conhecida como assistência alopática, afastando-

se cada vez mais da idéia de que a cura da doença deve ocorrer através da intervenção direta 

no órgão ou da parte doente (TROVO, 2003, p.484). 

 Eler e Jaques (2006, p. 187) ressaltam que as terapias complementares são realidade 

no universo da saúde humana, sendo utilizadas por centenas de anos, entretanto faz necessário 

que os pesquisadores comprovem cientificamente os benefícios destas terapias, para que 

assim, possam ser somadas às terapêuticas farmacológicas existentes, já incorporadas ao 

sistema de saúde vigente.  

Apesar de ainda pouco contempladas nos currículos de graduação, as terapias 

alternativas estão sendo muito procurados pelos mais diversos segmentos da sociedade e 

adotadas por muitos profissionais. Seria conveniente que todo o setor de saúde conhecesse 

diferentes modalidades terapêuticas que permitissem ampliar a atuação na promoção da 

saúde, prevenção e tratamento de doenças (BARBOSA et al, 2001). 

Nesse contexto destacam-se como práticas mais conhecidas e usadas, atualmente: 

acupuntura, florais, fitoterapia, massagem como shiatsu e reflexologia. 

 

 

 A Reflexologia 

 

 

A origem precisa da Reflexologia não é conhecida, entretanto remota à Antiguidade. 

Embora não se saiba ao certo quando e como isso começou, as evidências indicam que as 

massagens terapêuticas têm sido praticadas por diversas culturas ao longo da história 

(DOUGANS e ELLIS, 1992). 

Nessa perspectiva, a reflexologia nasceu na China há cerca de 5.000 anos. Todavia, as 

culturas egípcias e babilônicas desenvolveram-se antes da chinesa, e o Egito contribuiu com 

uma valiosa existência história (DOUGANS e ELLIS, 1992). 

 O documento mais antigo que descreve a prática da reflexologia foi encontrado em 

escavações no Egito. Essa evidência um pictograma, um tipo de documento da época, 

produzido em torno de 2.500 a 2.330 a.C., foi descoberto na tumba de um médico egípcio, 

Ankmahor, em Saqqara. O pictograma continha desenhos de egípcios realizando técnicas de 
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massagens nos pés, nas mãos e em outras partes do corpo, evidenciando assim, uma possível 

prática dessa terapia (DOUGANS e ELLIS, 1992, p.29). 

Contudo, no ocidente existem evidências da utilização de tratamentos ou terapias de 

pressão em zonas específicas que refletem seus efeitos nos órgãos do corpo humano. Apenas 

em 1883, publicado a respeito das áreas reflexas, descrevendo suas observações sobre 

mudanças das mucosas nasais em função de alterações e problemas nos órgão internos. Desde 

então várias pesquisas foram desenvolvidas a respeito dessa temática, almejando evidenciar a 

sua eficácia (DOUGANS e ELLIS, 1992, p.29).   

O Dr. William Fitzgerald (1872-1942) a partir de suas pesquisas e observações de 

pacientes que eram subtidos a intervenção cirúrgicas, em que ao pressionar com força os 

dedos das mãos contra a cadeira de rodas, passavam a suportar melhor a dor. Passou a 

investigar com mais profundidade a influencia das pressões exercidas em diferentes partes do 

organismo, acometidos de dores ou de maior sensibilidade, concluindo que poderia dividir o 

corpo humano em dez zonas longitudinais, que partindo de cada um dos dedos dos pés e das 

mãos terminavam na bóvida do crânio, cobrindo cada zona a superfície corporal, os ógãos, as 

vísceras e as outras estruturas anatômicas dentro dessas áreas (FELICIANO e 

CAMPADELLO, 1999, p.15). 

Dessa forma deduziu que ao manipular determinados pontos numa zona era possível 

influenciar os órgãos que estavam localizados dentro dela. Surgindo assim em 1917 a teoria 

das zonas de energias do corpo humano, em que a aplicação de pressões de artefatos nos pés e 

nas mãos, contribuíam para a redução da dor (FELICIANO e CAMPADELLO, 1999, p.15). 

 De acordo com Feliciano e Campadello (1999, p. 16), essa teoria de zonas energéticas do 

corpo humano ganhou bastante popularidade na década de 20, mas somente nos anos 30 que 

Eunice Ingham conclui que as zonas de energias corriam em todo o corpo e podiam ser 

acessadas de qualquer lugar, embora umas fossem melhores e mais efetivas que as outras, 

atribuindo a aos pés a melhor parte do corpo pra se exercer essa técnica por ser uma área de 

grande sensibilidade. Ressaltando também que as pressões exercidas em vários pontos tinham 

efeitos terapêuticos mais abrangentes do que ao exclusivo alívio da dor 

Assim a Reflexologia atual é tanto uma ciência como uma arte. Como ciência requer um 

estado cuidadoso, uma prática contínua, um profundo conhecimento das técnicas. Como arte é 

uma das artes recuperadoras do organismo para não usar o termo curativo. Quando utilizada 

com dedicação, seriedade, atenção e paciência podem acarretar muitos benefícios para a vida 

do indivíduo (FELICIANO e CAMPADELLO, 1999, p.17). 
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 Portanto a reflexologia é uma técnica curativa holística, não isolando uma doença para 

tratar os seus sintomas, nem atua especificamente sobre um órgão ou sistema, mas atua na 

pessoa de maneira integral com o objetivo de induzir um estado de equilíbrio e harmonia 

(DOUGANS e ELLIS, 1992, p.37). 

Para Feliciano e Campadello (1999, p.26), a Reflexologia “é um processo que ativa as 

forças recuperadoras do organismo, induzindo-o à homeostasia ou estado de equilíbrio.” 

Nesse contexto, a reflexologia baseia-se no principio de que existem áreas, ou pontos 

reflexos nos pés e nas mãos que correspondem a cada órgão, glândula e estrutura no corpo. 

Ao trabalhar nesses reflexos, reduzimos a tensão em todo o corpo permitindo a recuperação 

gradativa do bem estar. A energia está sempre fluindo através de canais ou zonas no corpo, 

que terminam formando os pontos reflexos nos pés e mãos (MACHADO, 2008, p.5). 

 Assim a pressão é aplicada nas áreas reflexas com os dedos das mãos e usando 

técnicas específicas. Isso provoca mudanças fisiológicas no corpo na medida em que o 

próprio potencial de cura do organismo é ativado (DOUGANS e ELLIS. 1992, p.37-38). 

A meta da reflexologia, então, é promover o retorno da homeostase levando a um 

estado de equilíbrio. O passo mais importante para se conseguir isso, é reduzir a tensão e 

induzir ao relaxamento. 

 O relaxamento compreende o primeiro passo da normalização. A massagem 

profissional dos reflexos poderá evidenciar quais partes do corpo estão fora de equilíbrio e, 

portanto, não estão funcionando eficientemente. Dessa maneira aos detectar essas deficiências 

das partes do corpo, o profissional poderá ministrar o tratamento apropriado para corrigir 

esses desequilíbrios e fazer o corpo retornar a um estado bom de saúde (DOUGANS, ELLIS, 

1992, p.38).  

Segundo Dougans e Ellis, (1992, p.39) a reflexologia: 

 
ajuda a equilibrar todos os sistemas corporais, estimulando uma área pouco ativa e 

acalmando uma área superativa. Ela é inofensiva para as áreas que estão 

funcionando adequadamente. Como todos os sistemas do corpo estão intimamente 

relacionados, qualquer coisa que afete uma parte vai acabar afetando o todo. 

Numerosos terapeutas, após diversos anos de prática e estudos, concluíram que a 

reflexologia atuam em diversos níveis- fisiológicos, psicológicos e espiritual. 

 

 

 

 

Os principais efeitos da Reflexologia no organismo são: 

 

 Redução da ansiedade; 

 Equilíbrio do organismo; 
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 Redução dos níveis de estresse; 

 Depressão; 

 Melhora na circulação; 

 Melhora no sistema nervoso; 

 Melhora no sistema endócrino; 

 Auxiliam no controle da dor; 

 Doenças terminais; 

 Limpeza de toxinas. 

 

Feliciano e Campadello (1999, p. 12) acreditam que aplicando a reflexologia 

estaremos aprofundando nossos relacionamentos, inspirando confiança, unindo as pessoas e 

facilitando a comunicação, não existindo limites nem fronteiras para a sua utilização, pois 

consiste em uma técnica que pode ser utilizada em qualquer indivíduo sem distinção de cor, 

idade, sexo, estado de saúde ou nível econômico. 

Faz-se necessário ressaltar que para cada pessoa, segundo o seu problema, é feita uma 

seleção das áreas reflexas que serão manipuladas. A massagem reflexológica ativa o 

mecanismo de cura que existe no interior de cada um de nós; o seu efeito é cumulativo, em 

que a cada nova sessão reforça-se a sensação de bem-estar físico e de paz interior, 

comprovando assim a sua eficácia. 

O tratamento da reflexologia é reativamente simples, não precisando de muitos 

recursos, e muito menos há a necessidade de equipamento de alta tecnologia; necessitando 

somente da utilização das mãos como ferramenta de trabalho. 

Todavia para garantir a eficácia do tratamento, o reflexologista necessita de um par de 

mãos sensíveis e vigorosas, além do desejo de aliviar a dor e sofrimento, exercendo o cuidado 

com compaixão dedicação e compreensão da natureza humana. 

Importante ressaltar que os reflexologistas são profissionais que não são respaldados 

para diagnosticar doenças ou tratar patologias específicas, e também os mesmos, não possuem 

a pretensão de praticar medicina, pois somente profissionais qualificados e linceciados podem 

realizar diagnósticos de acordo com as leis vigentes (FELICIANO e CAMPELLO, 1999). 

Apesar de muitas vezes os indivíduos submetidos a essa prática, reportarem problemas 

específicos de saúde e existirem técnicas que possam ser aplicadas mais detalhadamente para 

essas áreas de desconforto não se pode considerá-las como tratamento médico  e dispensarem 

a orientação de um especialista (FELICIANO e CAMPELLO, 1999). 

Feliciano e Campello (1999, p.28) acreditam que: 

A reflexologia trabalha com energias sutis, revitalizando o corpo de forma que os 

mecanismos naturais possam melhor realizar seu trabalho. A reflexologia não cura: 
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em verdade, nenhum tratamento cura em si. Somente o próprio corpo é que se cura. 

O reflexólogo é um canal para ajudar o organismo a encontrar o seu ponto de 

equilíbrio por si mesmo 

 

Segundo Dougans e Ellis, (1992, p. 122) a duração do tratamento e o número de 

sessões irão variar de acordo com a pessoa e a situação. A compleição, a história e a natureza 

da doença, a idade, a capacidade do corpo de reagir a esse tratamento, a esse modo de vida, a 

essa atitude tem um profundo efeito sobre ao processo de cura. Assim o grau de resposta da 

pessoa depende tanto dela própria quanto do terapeuta e do tratamento. 

Com relação ao ambiente em que a prática será realizada, espera-se que seja em um 

ambiente confortável e agradável: um local que induz a paz e a calma. Isso é importante tanto 

pra quem o executa como para quem o recebe. O tratamento de reflexologia tem por objetivo 

restabelecer a livre circulação de energia pelo corpo, sendo assim um local inapropriado, 

como por exemplo, uma cadeira desconfortável pode criar tensão e impedir que a circulação 

se faça livremente. Ao encontrar uma posição é importante certificar-se de que esta permite 

um relaxamento total (WILLS, 1999). 

Dougans e Ellis, (1992) afirmam ainda que ambiente limpo e higiênico é necessário 

para criar uma impressão correta. Locais sujos e barulhentos não constituem o ambiente no 

qual alguém a procura de ajuda para sua saúde gostaria de estar. 

 

 

A Reflexologia das mãos 

 

 

A utilização da reflexologia nos pés é muito comum, sendo a mais popular, quando 

comparada com a reflexologia realizada nas mãos. No entanto há um crescente interesse no 

uso da reflexologia das mãos como forma de tratamento básico. Descobriu-se, com 

frequência, a reflexologia das mãos é um tratamento basicamente eficaz, e às vezes, os 

pacientes reagiram mais rapidamente à reflexologia das mãos do que a reflexologia dos pés. 

 Atualmente as práticas mais eficazes realizam um tratamento combinando as duas 

técnicas: reflexologia dos pés e reflexologia das mãos; proporcionando resultados excelentes 

(BROWN, 2001). 

De acordo com Brown (2001, p.8):  

A reflexologia das mãos é um método de aplicação de pressão através dos dedos e 

polegares nas áreas das mãos. Essas áreas se encontram em todas as partes das mãos 

e correspondem a cada órgão, glândula e estrutura do corpo. As mãos podem ser 
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consideradas um espelho do corpo – a mão direita reflete o lado direito do corpo, 

enquanto a mão esquerda reflete o lado esquerdo.  
 

 

Importante ressaltar que antes de dar inicio ao tratamento reflexológico é aconselhável 

examinar as mãos e as unhas da pessoa q irá se tratar. Com frequência estas podem dar boas 

indicações dos seus estados de saúde (WILLS, 1997). 

Brown (2001) contribui ainda, que é bastante esclarecedor examinar as mãos 

visualmente. É impressionante o que as mãos podem revelar. Pois, espera-se que a pessoa 

saudável tenha mãos que apresentam boa cor, pele sem manchas e bom tônus muscular, 

devendo mostrar-ser agradavelmente aquecidas, mas sem umidade e viscosidade excessivas. 

Enquanto as unhas devem ter aparência forte e saudável.  

Brown (2001, p.14) aponta como questões que devem ser observadas:  

 

Infecções nas mãos e unhas, calosidade e dureza da pele, pele fina, bolhas, 

rachaduras e fissuras, verrugas, cicatrizes, cortes, manchas e erupções, Cor: 

avermelhada, pálidas, amareladas, alterações nas unhas, formato dos dedos. 

Qualquer uma dessas anormalidades indica um desequilíbrio de uma ou mais zonas 

reflexas 

 

Portanto, por ser uma prática alternativa de fácil realização, não invasiva e segura, 

pode ser utilizada como estratégia de cuidado na tentativa de garantir o bem estar do 

indivíduo através dos benefícios dos reflexos terapêuticos. 

Nesse sentido a realização da reflexologia nas mãos consiste num processo de várias 

etapas, que serão descritas a seguir. 

O contato inicial é de suma importância, pois ajudará a relaxar e a tranquilizar o 

paciente. Inicia-se massageando as mãos e o antebraço, primeiramente, pega-se a mão direita 

do paciente entre as suas, e aperte-as suavemente por alguns minutos, apoie o antebraço do 

receptor com a sua mão esquerda e acaricie suavemente a mão e o braço com a sua mão 

direita (BROWN, 2001). 

 Ao alcançar o cotovelo deslize-o de leve para trás sem pressionar o braço e a mão. 

Nesse instante o paciente poderá experimentar uma profunda sensação de bem estar e de 

relaxamento, com se os nervos ficassem aliviados e a tensão diminuísse. Sua mão se aquecerá 

ao ajudar a estimular a circulação e auxiliar a eliminação de toxinas (BROWN, 2001). 

No próximo passo a massagem é voltada somente para a região das mãos, em que 

deve-se apoiar o punho do paciente com a sua mão esquerda, só acariciando a superfície da 

mão, esse movimento pode ser realizado por diversas vezes, depois vire a mão do paciente e 
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repita os movimentos sobre a palma da mão. No entanto para realizar os movimentos mais 

profundos deve-se acariciar a palma da mão com a base de sua mão (BROWN, 2001). 

Em seguida com as duas mãos, pegue a mão direita do paciente, com a palma virada 

para cima, inicie a massagem pelo punho, com os seus polegares paralelos e tocando o centro 

da palma. Deslize os seus polegares, para as laterais, abrindo suavemente a palma das mãos. 

Repita esse movimento em faixa até atingir a base dos dedos. Ao finalizar esse processo vire a 

mão do paciente e repita os movimentos sobre a face externa das mãos (BROWN, 2001). 

Com a palma da mão do paciente virada para cima entrelace seus dedos mínimos com 

a mão direita dele – um dos dedos com os dedos mínimo do paciente e outro com o polegar. 

Traga seus polegares virados na direção da palma do paciente e trabalhe nela em pequenos 

movimentos circulares girando para fora. Ainda na palma da mão do paciente, mantenha sua 

mão direita fechada e sustente a mão do paciente, com a sua outra mão, nesse momento deve-

se ser feito movimentos circulares usando o nó dos dedos, esse movimento ajuda a relaxar os 

músculos, juntas e tendões (BROWN, 2001). 

Finalizado esse processo tem inicio a massagem entre os ossos que compõem a 

estrutura da mão. Para isso é necessário segurar a mão do paciente, com uma de suas mãos 

para dar apoio, use o polegar de sua mão livre para trabalhar ao longo de cada sulco entre os 

ossos da mão. Inicie entre o nó dos dedos e vá acariciando, no sentido descendente, na direção 

do punho. O dedo indicador também realizará esses movimentos nos dedos (BROWN, 2001). 

Depois que os dedos da mão foram todos massageados, parte-se para a massagem na 

região do punho, em que se deve apoiar a mão com os dedos, utilizando os polegares para 

trabalhar pequenos círculos em torno do lado interno do punho. 

No momento de realizar a movimentação do punho, é necessário entrelaçar os seus 

dedos com o do paciente e, a seguir, dobre o punho de maneira lenta e suave, primeiro para 

frente e depois para trás. A seguir dobre o punho de um lado para o outro, finalmente faça as 

rotações no sentido horário e anti-horário (BROWN, 2001). 

A próxima etapa consiste no alongamento e compressão dos dedos e do polegar, para 

tal, o punho da paciente deve ser segurado para apoiar a mão. Alongue e comprima 

suavemente e lentamente um dedo de cada vez, trabalhando desde o nó até a ponta do dedo. 

Depois exerça uma pressão circular em torno das articulações, usando o seu polegar e 

o seu dedo indicador.  Flexione e estenda suavemente cada articulação dos dedos e do polegar 

com o seu polegar e dedo indicador (BROWN, 2001). 
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Ainda trabalhando nos dedos, faça o polegar e os dedos desenharem círculos 

individualmente no sentido horário e no sentido anti-horário. Ao terminar de realizar esse 

movimento em todos os dedos, o próximo passo é aliviar oi plexo solar. 

Nesse sentido para aliviar qualquer tensão restante, coloque o seu dedo polegar no 

ponto reflexo do plexo solar, que se localiza quase no centro da palma, e pressione-o lenta e 

suavemente. 

Para concluir a sequencia de relaxamento, encaixe a mão do paciente entre suas 

palmas e, usando a ponta dos seus dedos massageie a mão devagar, do punho à ponta dos 

dedos, finalizando a técnica de reflexologia na mão direita. Sendo assim, finalizadas as etapas 

da reflexologia na mão direita, será iniciada a aplicação da técnica na mão esquerda, seguindo 

todas as etapas demonstradas (BROWN, 2001). 
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CAPÍTULO II: A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização do Estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva exploratória. As pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema que 

será pesquisado, aprimorando idéias ou a descoberta da intuição (GIL, 1989). Nesse tipo de 

pesquisa procura-se explorar o problema ou uma situação, para prover critérios que 

possibilitem a sua compreensão (VIEIRA, 2002). 

Segundo Vieira (2002), as pesquisas descritivas expõem as características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de 

explicá-lo, estando interessada em observar os fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los.  

Portanto, o tipo de pesquisa descritivo-exploratória é adequado a esse estudo, pois ele 

busca investigar as situações, as informações e os dados, almejando compreender as 

diferentes vertentes que surgirão no decorrer do estudo, buscando uma avaliação e 

interpretação mais completa a respeito da temática abordada. 

A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser 

quantificada e sim compreendida em sua dimensão, trabalhando em um universo de 

significados, atitudes e motivos correspondentes a um espaço mais profundo e peculiar das 

relações, que não podem ser reduzidos a uma operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2008). 

A abordagem qualitativa ainda proporciona uma visão holística, naturalista e 

humanista do fenômeno, tendo uma natureza indutiva. Assim, o pesquisador poderá ser mais 

sensível ao contexto possuindo um maior interesse pelo processo de averiguação das 

informações e não somente as quantificações dos dados (CARMO; FERREIRA, 1998). 
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Cenário e Sujeitos do Estudo: 

 

 

 O estudo teve como cenário as enfermarias de Clinica Médica e Cirúrgica feminina e 

masculina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), localizado na Cidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. 

As enfermarias estão localizadas, respectivamente, no 6° e 7° andares da instituição. A 

escolha desse cenário justifica-se por possuir um quantitativo significativo de familiares 

acompanhantes de clientes hospitalizados. 

Os sujeitos que participaram do estudo foram 30 familiares acompanhantes de clientes 

adultos e idosos hospitalizados com DCNTs. A abordagem a esses indivíduos realizou-se de 

forma aleatória, de acordo com a disponibilidade e vontade em participar da pesquisa e 

posteriormente atendendo aos critérios de inclusão e exclusão.  

Para seleção dos sujeitos foram definidos como critérios de inclusão: familiares 

acompanhantes de clientes adultos e idosos hospitalizados com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) acima de 18 anos, de ambos os sexos, em condições físicas e mentais 

para participar do estudo e que expressassem interesse e disponibilidade em participar do 

estudo, devidamente oficializado através da assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A) e como critérios de exclusão: familiares de clientes com idade 

inferior a dezoito anos, indisponibilidade em participar do estudo e não assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Este estudo é parte do Projeto de Pesquisa intitulado Atenção Integral à Saúde do 

Idoso hospitalizado em unidades clínicas e cirúrgicas e sua rede cuidadora: aplicabilidades 

das práticas não farmacológicas , cujo protocolo (Anexo C) de pesquisa tem aprovação pelo 

Comitê de ética e pesquisa do HUAP, sob numero CEP CMM/HUAP nº 391/11, conforme 

preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Os sujeitos do estudo foram previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, 

as técnicas de coleta de informações, a preservação de suas identidades com uso de nomes 

fictícios e a necessidade de confirmação do interesse na participação no estudo através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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A Coleta de Informações 

 

 

A coleta de informações foi realizada no período janeiro de 2012 a março de 2012, em 

três momentos: no primeiro momento era realizada uma entrevista inicial, no segundo 

momento era aplicada a reflexologia nas mãos e no terceiro momento ocorria a entrevista pós 

reflexologia. 

A técnica da coleta de dados consistiu em entrevistas semiestruturadas e observação 

participante de maneira simultânea, durante o período de coleta de informações.  

Para Gil (2008, p.101), a entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, almejando a obtenção dos dados que seja de 

interesse a investigação. Mais especificamente, é uma fórmula de diálogo assimétrico, em que 

uma das duas partes pretende coletar dados, enquanto a outra se presta como fonte de 

informação. 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), esse tipo de entrevista concentra-se em um tema 

sobre o qual planejamos um roteiro com perguntas básicas, complementadas por outras 

questões que poderão ocorrer no momento da entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista 

pode fazer com que surjam informações de forma mais espontânea e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas.  

Importante ressaltar que durante todo o processo de coleta de informações o 

pesquisador utilizou a observação participante para captar as expressões não verbais e as 

reações dos sujeitos, visando contextualizar as informações.  

Nesse contexto a observação participante consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. O 

observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Desse 

modo, pode se definir esse tipo de observação como uma técnica pela qual se chega ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo (GIL, 2008, p.103).  

 

 

Primeiro Momento: Entrevista Inicial 

 

 

Ao chegar nas enfermarias do HUAP e observar a presença de familiares 

acompanhantes, me dirigia a eles mediante uma apresentação formal e realizava uma breve 
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explicação da natureza da pesquisa. Após essa elucidação inicial, era realizado um convite a 

participar do estudo e, mediante aceitação, o TCLE era apresentado e consequentemente era 

colhida a assinatura. 

Nesse primeiro momento foi realizada uma entrevista (Apêndice B), com dados de 

identificação e caracterização dos sujeitos e a seguinte questão norteadora: “Fale como o Sr se 

sente nesse momento?”. Durante esse momento também eram colhidas informações 

pertinentes não só em relação ao bem estar do indivíduo, mas também eram abordadas 

questões a respeito de sua permanência em ambiente hospitalar e de sua personalidade.  

Essas entrevistas tiveram duração média de 10 minutos, as informações eram 

registradas no próprio roteiro de entrevista, sendo utilizado também um aparelho digital MP4 

para que os depoimentos dos sujeitos fossem gravados, para garantir a integralidade dos 

discursos.  

Esse momento da pesquisa se caracterizou como o primeiro contato efetivo com os 

familiares acompanhantes, assinalando um momento muito importante na relação: 

”Pesquisador – Sujeito”, pois esse contato inicial era o momento da criação de um vinculo de 

grande importância para o decorrer da coleta de informações. 

 

 

Segundo Momento: Aplicando a Reflexologia e registrando as reações dos sujeitos 

 

 

Neste segundo momento, os sujeitos da pesquisa eram esclarecidos quanto a técnica de 

reflexologia e submetidos à mesma pelo próprio pesquisador.  

A realização da reflexologia foi feita nas enfermarias do HUAP, em que pesquisador e 

sujeito do estudo se encontravam sentados um de frente para outro, foi escolhido as mãos para 

realizar a reflexologia, devido a uma maior facilidade de acesso. 

 Esse momento teve uma duração média de 20 minutos. as informações eram 

registradas no roteiro de observação ( Apêndice C). 

Antes de iniciar a massagem era solicitado aos sujeitos que retirassem todos os 

adornos das mãos como: anéis, pulseiras, e até mesmo relógios para que não prejudicassem a 

realização da técnica. 

A técnica era iniciada na mão direita, com a aplicação dos movimentos, e depois de 

finalizado todo o processo da aplicação da reflexologia, a mão esquerda era submetida ao 
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mesmo processo. Cabe ressaltar que todos os movimentos terapêuticos realizados em uma 

mão, foram repetidos na outra, mantendo uma homogeneidade do processo.   

Durante a realização da técnica foi possível observar as diferentes reações, dos 

familiares acompanhantes, tais como: expressões de relaxamento; tranquilidade; sonolência; 

queixas e expressões faciais de algia, entre outras. 

Uma vez finalizado esse processo de massagem em ambas as mãos, dava-se inicio ao 

terceiro e último momento da coleta de informações.  

 

 

Terceiro Momento: Entrevista após a reflexologia 

 

 

Após o cumprimento dessas duas etapas, era solicitado aos sujeitos  que respondessem 

a questão:“Fale sobre como o senhor se sentia antes e após a técnica de reflexologia”. 

Neste momento os sujeitos realizaram uma avaliação de como a aplicação interferiu no 

seu bem estar, apontando também as suas impressões quanto à técnica, sentimentos, queixas, 

entre outras observações. 

 Esse momento de coleta de informação teve uma duração média de 5 minutos, as 

informações eram registradas no próprio roteiro de entrevista final (Apêndice D), sendo 

utilizado o aparelho digital MP4 para que os depoimentos dos sujeitos fossem gravados, para 

garantir a integralidade dos discursos. Nessa etapa muitos sujeitos expressaram ter gostado da 

técnica e perguntaram como fariam para ter outras sessões demonstrando motivação e 

interesse pela abordagem realizada. 

 

 

Organização e Análise das Informações  

 

 

Os dados da observação e da entrevista, foram transcritos na íntegra, sendo as 

entrevistas identificadas por nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos.  

 Em seguida, as informações foram submetidas à análise de conteúdo que segundo 

Minayo (2007, p.303), é uma técnica de pesquisa que permite tornar replicáveis e válidas 

inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de procedimentos 

especializados e científicos.  
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 Após leitura e identificação dos temas comuns emergentes das informações foram 

elaboradas os seguintes tópicos: Conhecendo os sujeitos; Revezamento do acompanhamento 

familiar; O jeito de cada um: como os sujeitos se autodefinem...; Como reagem a situações de 

estresse?; Antes da reflexologia; Um toque de cuidado; A reflexologia agindo na dor; 

Reflexologia: a voz dos sujeitos e A reflexologia como estratégia de cuidado ao familiar 

acompanhante de clientes hospitalizados. 
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CAPÍTULO III: APRESENTANDO OS RESULTADOS  

 

 

 

 

 

O processo de hospitalização é um acontecimento comum para alguns indivíduos com 

doenças crônicas não transmissíveis, essa realidade contribui para que mudanças 

significativas ocorram na vida desses indivíduos. Essas mudanças de rotina geram 

afastamento da família e amigos, afetando o indivíduo e toda a sua estrutura familiar, pois 

tende a ser percebida como ameaçadora geradora de estresse, gerando sentimentos de 

insegurança, culpa, perda de controle, interferência na autonomia e independência e alterações 

nos aspectos sócio-econômicos. 

Nesse contexto, quando um familiar por algum tipo de necessidade começa a prover a 

continuidade do cuidado em âmbito hospitalar, instala-se então a figura do familiar 

acompanhante, cuja permanência em ambiente hospitalar é assegurado por lei. A presença de 

um membro da família que acompanha o cliente em unidades de internação está cada vez 

mais frequente, tanto no âmbito da assistência à criança e adolescente, quanto em 

maternidades, estendendo-se ao adulto e idoso (MONTICELLI; BOEHS, 2007). 

Esse processo de hospitalização evidencia na família, muitas vezes, uma 

desestabilização emocional em função da separação entre seus membros e o familiar-paciente 

(PINHO; KANTORSK, 2004).  

Nessa perspectiva, quando o familiar acompanhante está inserido no ambiente 

hospitalar pode desenvolver grandes dificuldades para se adaptar a nova rotina, vivenciando 

uma situação de estresse e ansiedade que podem interferir na sua saúde, dificultando assim 

sua permanência junto ao cliente. 

Entretanto, cabe ressaltar que mesmo com todas as dificuldades que permeiam a 

permanência do familiar na unidade de saúde, estudos consideram que a presença do mesmo, 

seja no status de acompanhantes ou de visitantes, é de suma importância para a reabilitação do 

cliente, tendo em vista que quando o indivíduo adoece apresenta uma tendência a desenvolver 

maior dependência e apego aos seus familiares, necessitando de pessoas que lhe transmitam 

confiança e atenção (FRANCO; JORGE, 2004). 



43 
 

Para Szareski et al (2011), a companhia de pessoas que possibilitem ao doente 

exposição de seus sentimentos e emoções, o ajudando a controlar suas ansiedades, medos e 

fantasias é benéfica. Sendo assim o familiar acompanhante é uma figura importante no 

contexto do cuidado aos clientes mas também demanda atenção e cuidado da equipe de 

enfermagem no ambiente hospitalar. 

 

 

 

Conhecendo os Sujeitos 

 

 

 Em relação à caracterização dos sujeitos identificou-se que dos trinta sujeitos que 

participaram do estudo 27 (90%) eram do sexo feminino e 3 sujeitos (10%) eram do sexo 

masculino. Todos os participantes homens realizavam o acompanhamento somente nas 

clinicas cirúrgica e médica masculina. 

Esses dados ratificam que a figura feminina ainda está fortemente ligada ao cuidado, 

no intuito de prover um acompanhamento, uma assistência e um suporte emocional para o 

indivíduo. Essas mulheres são esposas, mães, filhas, tias, noras, cunhadas, amigas, entre 

outras, são figuras femininas que representam para os seus familiares, mais uma possibilidade 

de afeto, suporte emocional e proximidade da família. 

Nesse contexto a hegemonia feminina está atrelada historicamente a uma relação  

entre o cuidado e a figura feminina. Esse fato revela até as raízes da enfermagem em um 

período no qual o cuidado aos doentes era uma função exclusiva do sexo feminino. Na 

sociedade ocidental existe ainda uma predominância do gênero feminino nas atividades 

voltadas ao cuidado humano, sendo a mulher responsável pela execução dos cuidados aos 

membros da família, sadios ou não (RODRIGUES, 2009, p.275). 

O papel de cuidadora reservado à mulher foi demarcado com a divisão sexuada do 

trabalho, pois para sobreviver, era preciso cuidar das crianças, dos vivos e dos mortos. 

Todavia o trabalho feminino por muito tempo ficou restrito as atividades do lar; e 

consecutivamente também o cuidado à família (COLLIÈRE
57

,1989 apud BEUTER et al, 

2009). 

                                                           
5. 

COLLIÈRE, Marie Françoise. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de 

enfermagem. Lisboa: Damaia; 1989. 382p 
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Entretanto, mudanças socioeconômicas significativas estão ocorrendo mudando o 

papel da mulher na sociedade. Atualmente a mulher passou a ser, também, a responsável pelo 

sustento da família, exigindo um maior tempo para as suas atividades profissionais, delegar 

ou compartilhar com o companheiro e outros membros da família a tarefa de cuidar e 

acompanhar o familiar hospitalizado (BEUTER et al, 2009). 

Dentre os sujeitos do estudo, a maior parte era casada com 16 (53,3 %), 13 (43,3%) 

eram solteiros e 1 (3,3%) viúvo, com idade média de 47,13 anos, destacando que a menor 

idade foi de 19 anos, enquanto a maior foi de 72 anos. 

Neste sentido, a grande demanda de familiares é de adultos casados que permanecem 

em ambiente hospitalar, entretanto os dados revelaram que tanto os mais jovens como os 

próprios idosos estão assumindo o status de familiar acompanhante, na perspectiva de não 

haver outra pessoa disponível para realizar essa função.  

 Sabemos que a permanência em ambiente hospitalar causa um grande desgaste físico 

e mental, entretanto esse fato fica mais evidente nos indivíduos que possuem uma idade mais 

avançada, do que jovens e adultos, pois a própria condição física e limitações da idade podem 

dificultar a permanência no hospital.  

O fato dos idosos assumirem o papel de cuidadores nos faz realizar uma alusão às 

condições da estrutura hospitalar associado às características a ele inerentes. Pois “trata-se, 

em geral, de ambiente bastante hostil, estressante, cansativo e desprovido de acomodações 

que promovam conforto e bem-estar, principalmente considerando as necessidades da pessoa 

idosa” (BEUTER et al, 2009, p.31). 

Neste sentido, Beuter et al (2009) afirmam que o idoso, ao exercer a função de 

cuidador, independentemente do cenário que esteja realizando essa função, faz –se necessário 

que a equipe de profissionais de enfermagem, acate e subsidie a participação do mesmo nesse 

processo. Ressaltando que em nossa sociedade a figura do idoso é referência na família, 

inclusive nos aspectos econômicos. 

Portanto a enfermagem torna-se responsável em manter condições de atendimento e de 

ação apropriadas, diante dos possíveis problemas que possam advir da atividade de cuidador 

realizada pelos idosos (BEUTER et al, 2009). 

Dos 30 sujeitos participantes da pesquisa, 23 (76,6%) possuíam filhos e 7  (23,3%) 

não tinham filhos; dentre os que tinham filhos, a média de número de filhos foi de 2. A 

presença de filhos indica mais uma responsabilidade na vida cotidiana desses familiares, 

indicando mais uma dificuldade para exercerem seu papel de familiar acompanhante no 

ambiente hospitalar. 
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Dentre os familiares acompanhantes, 17 (57%) possuía algum tipo de vínculo 

empregatício, fato que dificultava ainda mais a permanência dos mesmos no ambiente 

hospitalar. Na tentativa de conciliar as atividades relacionadas ao trabalho, com a rotina no 

hospital, muitos utilizavam os dias de folga e os horários disponíveis entre essas duas funções.  

Muitos sujeitos no intuito de conseguir realizar essas duas funções acabavam pedindo 

o afastamento do emprego, que por muitas vezes era realizado através da aquisição de 

licenças ou até mesmo o abandono de um dos vínculos empregatícios. 

Para Beuter et al (2009), o fato desses indivíduos serem socialmente produtivos 

contribui para gerar um aspecto preocupante, que muitas vezes, causa estresse ao cuidador, 

pois interfere no trabalho podendo ocasionar conflitos quanto a manutenção de seu emprego, 

pois precisam corresponder às exigências do empregador, concomitante ao envolvimento no 

cuidado ao seu familiar hospitalizado.   

Os familiares que não possuíam vínculos empregatícios, 13 (43%), tinham uma maior 

disponibilidade para atuar no ambiente hospitalar e esses indivíduos, em sua maioria, eram 

aposentados e donas de casa, que por não terem vínculo empregatício conseguiam 

acompanhar os clientes com maior facilidade.  

Importante ressaltar que por mais que esses sujeitos não realizem algum tipo de 

atividade empregatícia, os mesmos ainda possuem atividades diárias que são interrompidas. 

Muitos estão envolvidos com atividades relacionadas a obras de caridade de caráter religioso, 

afazeres domésticos, cuidam de outros familiares como filhos e netos, entre outras atividades 

que são interrompidas para acompanhar o familiar hospitalizado. 

Nesse sentido a mudança de rotina é fato marcante para todos os participantes, 

entretanto alguns conseguem administrar essa situação de maneira satisfatória. Todavia, a 

grande realidade é que esses sujeitos acabam se sobrecarregando, pois agora precisam cumprir 

uma nova rotina, pautada nas atividades do trabalho, na dedicação ao familiar hospitalizado e 

à sua família.  

Ao analisar o vínculo familiar, o acompanhamento dos clientes hospitalizados, era 

realizado basicamente por familiares, em que 14 (46,6%) eram filhos, 07 eram esposas 

(23,3%), 03 eram irmãs (10%) e outros eram neto, mãe, tia e cunhada com 1 (3,3%) cada um. 

Para Beuter (2009, p.31), “a presença do familiar acompanhante na figura da mãe, 

esposa (o), filhos pode ser um fator positivo na ação terapêutica dos doentes, pois esse vínculo 

tende a propiciar segurança e manter a estabilidade emocional.”  

Entretanto, a presença do familiar acompanhante, para o cuidado e recuperação do 

doente hospitalizado, deve ser avaliada, uma vez que este, nem sempre deseja ser 
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acompanhando por algum membro da família; outras vezes a presença do familiar pode gerar 

angústia para o cliente, seja pelo fato do seu estado de saúde resultar em sofrimento, ou pelo 

fato do distanciamento do mesmo das atividades cotidianas, gerar ameaças financeiras e 

emocionais aos demais membros da família. 

No entanto, 02 (6,6%) desses acompanhantes eram amigos, sem vínculos sanguíneos 

com o cliente hospitalizados, mas sentiam-se parte da família, pelo tempo de amizade e pelo 

grande vínculo afetivo que possuíam. 

Segundo Squassante (2007, p.16), o conceito de família “não é unívoco: atualmente, 

ele está impregnado de diferentes e variados significados para as pessoas, dependendo do 

local onde e com quem vivem, de sua cultura, formação religiosa e filosofia de vida, entre 

outros fatores. 

Autores como Grüdtner (2002, p. 427) corroboram afirmando que a família constituiu 

um grupo social que serve de apoio no enfrentamento das crises através do diálogo, 

auxiliando seus componentes a construir o sentido da vida o qual os impulsionará mos 

diferentes momentos da vida, sendo eles favoráveis ou desfavoráveis, como por exemplo, os 

momentos de felicidade, realização ou depressão, solidão e sofrimento. 

 Portanto é a família que, geralmente, assume a responsabilidade de cuidar da saúde 

dos seus entes, independente da faixa etária e do grau de cuidado que este indivíduo necessita. 

Com relação ao local aonde residem a maioria dos indivíduos era da cidade de Niterói 

10 (33%), São Gonçalo 09 (30%), 06 (20%) morava em outras localidades (Campos, Rio 

Bonito, Maricá, Itaboraí) e Rio de Janeiro com 05 (17%).  

O Hospital Universitário Antônio Pedro atende a população da Zona Metropolitana II 

que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também 

parte da população desse município. 

 Contudo, a permanência em ambiente hospitalar está fortemente ligada ao local em 

que esses indivíduos residem, pois muitos familiares acabam sendo obrigados a permanecer 

por mais tempo na unidade de saúde, e essa distancia dificulta o retorno para casa mais 

frequente, devido aos custos com passagens e alimentação. 

Com relação ao grau de escolaridade, 15 (50%) dos sujeitos possuíam o Ensino Médio 

Completo, 08 (27%) tinham Ensino Fundamental incompleto e 05 (17%) Ensino Fundamental 

completo. Com relação ao Ensino superior 01 (3%) havia concluído a graduação de 

Enfermagem e 01 (3%) tinha Ensino Superior Incompleto. 
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Constata-se assim, que a maior parte dos sujeitos possuía um grau de instrução 

satisfatório, e a maioria sabia ler e escrever, demonstrando que esses indivíduos possuiam 

certo grau de instrução.  

Com isso nos remete a imagem que os mesmos, são capazes de contribuir na 

“resolução de problemas que eventualmente possam surgir, bem como prestar cuidados como, 

por exemplo, atentar para cuidados específicos relacionados a administração de dietas, 

medicamentos e outro cuidados após a alta hospitalar” (LAUTERT,1998, p.121).  

 No entanto, 08 entrevistados (27%) possuíam o ensino fundamental incompleto, 

caracterizando baixa escolaridade de uma parcela significativa dos participantes do estudo, 

esse fato pode dificultar a realização da capacitação dos familiares acompanhantes na 

intenção de capacitá-los para assumirem a continuidade dos cuidados no domicílio. Visto que 

é de suma importância que o acompanhante reúna condições de entender e compreender as 

orientações prestadas pela equipe de enfermagem (BEUTER, 2009). 

 Beuter (2009) afirma ainda que uma vez identificado esse baixo nível de escolaridade, 

o enfermeiro deve orientar o familiar sobre os cuidados com o cliente, fazendo uso de uma 

linguagem compreensível por meio de recursos didáticos que visem facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, fazendo com que o familiar acompanhante desenvolva o anseio por 

aprender, e de perceber-se como sujeito desejante do saber. 

 

 

Revezamento do acompanhamento familiar 

 

 

 Durante a hospitalização de um componente da família, muitos familiares se 

organizavam para estar próximo do cliente o maior tempo possível, provendo os cuidados que 

os mesmos julgam necessários. 

Estes familiares tendem em permanecer muito tempo na unidade de saúde e, nesse 

contexto, o período de acompanhamento referente aos sujeitos do estudo no cenário 

hospitalar, compreendeu uma média de 14 horas diárias, cujo período mínimo foi de 3 horas, 

enquanto o maior tempo de permanência no ambiente hospitalar foi de 72 horas. 

O período de acompanhamento é um fator muito importante, pois entendemos que 

quanto mais tempo o familiar permanece no hospital, mais vulnerável fica aos fatores 

estressantes oriundos dessa rotina. 
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 A permanência prolongada muitas vezes está relacionado às dificuldades 

socioeconômicas que permeiam a realidade  

dos familiares, ou até mesmo pela disponibilidade de tempo, como por exemplo, 

indivíduos que permanecem cerca de 12 horas em um determinado dia da semana, pois esse 

tempo no hospital compreende o seu período de folga no trabalho ou o seu único período de 

tempo livre, conseguindo assim realizar o acompanhamento familiar. 

Diante dessa realidade, os familiares acompanhantes, elaboravam um sistema de 

rodízio, quando possível, para realizarem esse acompanhamento de maneira eficiente. No 

período de internação do cliente 27 (90%) dos acompanhantes conseguem revezar com outros 

indivíduos, enquanto 3 (10%) não conseguem. 

Dentre os familiares acompanhantes que realizam o revezamento, acabam revezando 

com outros familiares, sendo que os membros do grupo familiar que mais contribui nessa 

função são os filhos. Entretanto, o percentual de acompanhantes (10%) que não consegue 

revezar, diz respeito às esposas, as quais permanecem a maior parte do tempo junto com o 

doente durante a hospitalização.  

Essas esposas, em sua maioria, acompanham os seus parceiros em tempo integral, pois 

muitas vezes, são as únicas do ciclo familiar com disponibilidade de tempo para exercer essa 

função. Acreditam que seus filhos e netos já possuem outras atividades e que a possibilidade 

de permanecer no ambiente hospitalar seria uma sobrecarga desnecessária. Achando também, 

que ato de cuidar do “marido” é uma responsabilidade inerente à condição de esposa. 

Alguns estudos destacam a tendência das esposas assumirem o papel de acompanhante 

durante esses momentos, sendo que o mesmo não pode ser afirmado em relação aos maridos, 

seja pelo fato deles serem provedores da família ou porque os homens não se veem como 

cuidadores e acabam delegando essas funções para as mulheres (DIBAI e CADES, 2009). 

Percebemos assim, que existe uma predominância familiar na continuidade dos 

cuidados em ambiente hospitalar. Apesar das dificuldades o familiar permanece junto ao 

cliente na maior parte do tempo, pois independentemente das dificuldades existentes para 

estar ali, acreditam que estando mais próximos do familiar adoecido, conseguem cuidar 

melhor, proporcionando segurança, afeto e conforto ao mesmo. 

Portanto, a família quer permanecer junto ao doente no hospital, pelos seguintes 

motivos: insegurança, interesse no paciente, sentimento de co-responsabilidade pela 

recuperação do paciente, oportunidade de aprender, obrigação, respeito e simplesmente para 

estar junto (ANDRADE ,MARCON e SILVA, 1997) 
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O jeito de cada um: como os sujeitos se autodefinem... 

 

 

Aqui são apresentados os dados referentes a personalidades dos sujeitos, mediante a 

sua própria autodefinição. Mesmo parecendo uma pergunta simples, os sujeitos tiveram 

dificuldades no momento de se autodefinir. Muitos alegavam que o ato de falar de si mesmo, 

era uma ação muito difícil e que não estavam acostumados a fazê-lo. 

Nessa perspectiva, foram levantadas 68 respostas referentes à personalidade dos 

indivíduos, e essas respostas foram agrupadas de acordo com a similaridade entre elas.  

16 (23,5%) sujeitos se autodefiniram como: Alegre, Extrovertida, Ativa, 

Comunicativa, Bem humorada; 13 (19.1%) como: Generosa, Boa, Amiga, Prestativa; 12 

(17.6%) como: Calma, Tranquila; 8 (11.7%) como: Ansiosa, Nervosa, Estressada; 6 (8.8%) 

como: Perfeccionista, Preocupada, Controladora; 3 (4.4%) como: Carinhosa; 2 (2.9%) como: 

Personalidade forte e Sensível e 1 (1.4%) como: Honesto; Mal humorado; Estourada; Tímida; 

Lutadora, como mostra o quadro 1. 

 

        

                      Quadro 1: Características de autodefinição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto as características: Alegre, Extrovertida, Ativa, Comunicativa, Bem 

humorada, referentes à personalidade dos sujeitos tiveram um maior número de respostas, 

seguida das características: Generosa, Boa, Amiga, Prestativa; terminando com as 

características: Calma e Tranquila; demonstrando dessa maneira, que a maior parte das 

Características Incidência 

Alegre, Extrovertida, Ativa, Comunicativa, Bem 

humorada 

16 (23.5%) 

Generosa, Boa, Amiga, Prestativa 13 (19.1%) 

Calma, Tranquila 12 (17.6 %) 

Ansiosa, Nervosa, Estressada 8 (11.7 %) 

Perfeccionista, Preocupada, Controladora 6 (8.8 %) 

Carinhosa 3 (4.4 %) 

Personalidade forte, Sensível 2 (2.9 %) 

Honesto, Mal humorada, Estourada, Tímida 

Lutadora, Desorganizada 

1(1.4 %) 
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respostas abrangia traços de personalidades com característicos viáveis para estar como 

acompanhante do familiar internado. 

Nessa perspectiva, a personalidade consiste em um dos conceitos mais antigos e 

representativos da Psicologia enquanto ciência, por meio do qual reside a compreensão das 

ações do comportamento humano. A personalidade permite entender aquilo que distingue as 

pessoas entre si, nas suas diversas preferências e ações e o que lhes é singular, definindo e 

representando as pessoas em seus comportamentos, sentimentos, atos e escolhas, 

contemplando aspectos comuns em relação aos demais membros de sua cultura (ALCHIERI; 

CERVO; NÚÑEZ, 2005). 

Cabe ressaltar que a personalidade corresponde a um padrão de funcionamento, uma 

forma intrínseca de agir, que resulta de uma matriz de variáveis, determinadas pelo 

desenvolvimento biopsicológico.  Sendo assim, o desenvolvimento da personalidade recebe a 

influência dos fatores biológicos e dos fatores psicológicos, que passam a interagir como em 

uma espiral sem fim, onde cada giro desta se constrói sobre as interações prévias, criando, 

assim, novas bases para as próximas interações (ALCHIERI; CERVO; NÚÑEZ, 2005). 

 Nesse contexto, o cuidado é mais do que um ato singular ou uma virtude ao lado das 

outras, sendo um modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza 

no mundo com os outros (BOFF
8
, apud 1999 SILVA et al, 2005). 

 De acordo com Boff (2005), o cuidado somente surge quando a existência de alguém 

tem importância para o indivíduo. Passando então este, a se dedicar a ele; dispondo em 

participar de seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de 

sua vida.  

 Dessa forma, ao entender que o cuidado visa uma interação entre sujeitos, e que para 

exercê-lo, faz-se necessário a empatia com o outro.  Ao retomar as principais respostas 

relacionadas às características da personalidade dos familiares acompanhantes, evidencia-se 

que esses indivíduos apresentam atributos que viabilizam o cuidado, 

 Segundo Silva et al (2005), nas ações de cuidado, alguns sentimentos são 

fundamentais, tais como: A ternura, que é  sinônimo de cuidado essencial e afeto que 

devotamos às pessoas e o cuidado que aplicamos às situações existenciais; sendo necessário 

também a existência da cordialidade, convivialidade e a compaixão. 

                                                           
8 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis (RJ): Vozes; 1999. 
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 Portanto os familiares ao se definirem como pessoas amigas, prestativas, generosas, 

alegres, ativas, comunicativas, bem humoradas, boas, amiga, calmas e tranquilas; demonstram 

que possuem estruturaras para se relacionar com o outro, e dessa forma gerar o cuidado. No 

caso desse estudo, podemos definir que essas características são pertinentes aos indivíduos 

que irão dar continuidade ao cuidado para além do ambiente hospitalar. 

 

 

Como reagem a situações de estresse? 

 

 

Na tentativa de conhecer o cotidiano do familiar e a sua relação com a dinâmica do 

estresse, nervosismo e ansiedade, os familiares responderam sobre  o uso de estratégias de 

relaxamento para os momentos e situações de ansiedade, estresse da vida diária, na tentativa 

de amenizar esses episódios. 

 Isso porque o estresse, atualmente, é considerado uma patologia que atinge muitas 

pessoas, independentemente do ciclo de vida. Entretanto na fase adulta, as responsabilidades 

familiares, as pressões no trabalho são acentuadas, proporcionando assim, uma manifestação 

do estresse, potencialmente maior (NUNOMURA; CARUSO; TEIXEIRA. 2004). 

 Segundo Lipp (2000), estresse é definido como uma reação do organismo, com 

componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que 

ocorrem quando o indivíduo depara-se se com uma situação que, de um modo ou de outro, a 

irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. 

 De acordo com Margis et al (2003, p.65): 

 
 

O termo estresse denota o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam 

excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, disparam um processo de 

adaptação caracterizado, entre outras alterações, pelo aumento de secreção de 

adrenalina produzindo diversas manifestações sistêmicas, com distúrbios fisiológico 

e psicológico. 

 
 

 Atualmente, os estudos sobre o estresse abrangem não apenas as consequências no 

corpo e na mente humana, mas também suas implicações para a qualidade de vida da 

sociedade, pois o estresse pode afetar a saúde, a qualidade de vida e a sensação de bem-estar 

como um todo (SADIR, 2010). 

  Nesse sentido, o estresse é causado devido à reação do indivíduo à presença de 

agentes estressores diante de uma situação específica.  Pode-se dizer que o estressor é 
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qualquer estímulo capaz de provocar o aparecimento de um conjunto de respostas orgânicas 

e/ou comportamentais relacionadas a mudanças fisiológicas padrão estereotópicas, que 

incluem a hiperfunção da suprarrenal (NUNOMURA; CARUSO; TEIXEIRA. 2004). 

 Assim, existe uma série de agentes estressores, dentre eles, os do ambiente, como 

calor, barulho, multidão etc., e os emocionais, são os mais frequentes e importantes que 

afetam o ser humano, como também as mudanças no estilo de vida, doenças, problemas no 

trabalho, mortes, aumento de responsabilidades, entre outros (NUNOMURA; CARUSO; 

TEIXEIRA. 2004) 

 A resposta ao estresse é resultado da interação entre as características da pessoa e as 

demandas do meio, ou seja, as discrepâncias entre o meio externo e interno e a percepção do 

indivíduo quanto a sua capacidade de resposta (MARGIS et al, 2003). 

 O estresse pode ser físico, psíquico (ou emocional) ou misto. O estresse físico está 

relacionado a eventos como realização de cirurgia, traumatismos, hemorragias, etc. Enquanto 

o psíquico está envolvido com eventos que afetam o indivíduo de maneira psíquica ou 

emocionalmente, sem que haja relação primária com lesões orgânicas. Já o estresse misto é o 

mais comum, pois se estabelece quando uma lesão física é acompanhada de 

comprometimento psíquico (ou emocional) ou vice-versa (NUNOMURA; CARUSO; 

TEIXEIRA. 2004) 

Segundo Nunomura, Carusi e Teixeira (2004), os principais sintomas do estresse são 

esgotamento emocional, que pode se manifestar em forma de raiva ou de irritabilidade; 

ansiedade; problemas de ordem muscular, como tensões, dores de cabeça, dores nas costas e 

nas mandíbulas, entre outros.  

 Além do estresse, a ansiedade é um estado emocional que afeta um grande número de 

indivíduos e que pode ser entendida como sentimento vago e desagradável de medo, 

apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo 

desconhecido ou estranho (CASTILLO, 2000). 

 De acordo com Singh (2000), a ansiedade, pode ser compreendida como uma resposta 

à situações nas quais a fonte de ameaça ao indivíduo não está bem definida, é ambígua ou não 

está objetivamente presente. 

Para Andrade e Gorenstein (1998), o termo ansiedade abrange, sentimentos de 

insegurança e antecipação apreensiva, conteúdo de pensamento dominado por catástrofe ou 

incompetência pessoal, aumento de vigília ou alerta, tensão muscular causando dor, tremor e 

inquietação e uma variedade de desconfortos somáticos consequentes da hiperatividade do 

sistema nervoso autonômico 
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Diante desses fatores, as situações de estresse e ansiedade estão cada vez mais 

presentes na vida dos indivíduos, tendo em vista, os agentes estressores presentes no 

cotidiano. 

Ao retomar a questão inicial em que os sujeitos repondiam quanto a realização de 

estratégias de relaxamento para amenizar o possível estresse e ansiedade 22 (73,3%) 

participantes afirmaram que costumam utilizar algum artifício contra esses quadros, enquanto 

08 (26,6%) alegaram não fazer uso de nenhuma estratégia de relaxamento. 

As atividades voltadas para a redução do estresse e ansiedade citadas foram a prática 

de atividades físicas e caminhadas; utilização de medicamentos, como ansiolíticos e 

antidepressivos; lazer, atividades voltadas para religião e questões ligadas aos hábitos 

alimentares. Não foi citado uso de qualquer prática alternativa/complementar pelos sujeitos. 

 Nessa perspectiva, existem diversas estratégias que auxiliam no controle e na 

diminuição do estresse. Dentre elas, destacam-se a psicoterapia, as técnicas corporais de 

relaxamento e alívio das tensões, o uso de medicamentos alopáticos ou homeopáticos, a 

prática de atividades físicas, lazer, dentre outras atividades, que proporcionem uma sensação 

de bem estar para os indivíduos (NUNOMURA; CARUSO; TEIXEIRA. 2004). 

Alguns sujeitos alegaram realizar atividades voltadas para o lazer, como por exemplo, 

passeios, encontro com amigos, se relacionar com outras pessoas, conhecer novos lugares, 

como forma de combater as situações estressantes. Entretanto, cabe ressaltar que essa opção 

de atividade ficou mais evidente na fala de indivíduos mais jovens. 

Costumo sair com os meus amigos, meus pais, saio também com o meu 

namorado. Ah! Gosto muito de ir a praia, cinema, sei lá... Me divirto! Acho 

que assim consigo fazer diminuir minha ansiedade e meu nervosismo(Maria 

Ana) 

 

 

Quando me sinto desse jeito, tenho o hábito de sair com os amigos, com 

minha namorada, faço essas coisas sabe?! Tento distrair a cabeça, tento 

relaxar um pouco. Gosto de fazer essas coisas simples da vida (José 

Matheus) 

 

 

 Outras atividades inerentes às práticas e estratégias de relaxamento estavam 

interligadas com algumas atitudes relacionadas aos hábitos alimentares, como mostram os 

depoimentos abaixo:  

 

Ah sim! Quando passo por esses momentos de tensão, sempre recorro aos 

meus chazinhos de camomila, além de me apegar com Deus... faço essas 

coisas simples, num faço nada em especial não (Maria Márcia) 
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Geralmente tomo um ‘suquinho’ de maracujá bem forte, não tenho muito o 

costume de fazer outras coisas. Fico basicamente nisso mesmo: no suco de 

maracujá ou chá, podendo ser de camomila ou de erva cidreira.(Maria 

Rafaela) 

 

Entretanto, o apego à religiosidade foi muito presente nas falas dos familiares. O ato 

de praticar alguma atividade ligada à religião como ler a Bíblia, rezar, frequentar uma 

instituição religiosa e cantar músicas religiosas, foram citados como formas que 

proporcionam conforto para os momentos de tensão. 

 

 Geralmente quando estou com um estresse um pouco elevado, eu faço 

as minhas orações, me apego com Deus, leio a Bíblia e rezo o terço. 

Coisas desse tipo me ajudam bastantes nesses momentos mais difíceis. 

(Maria Laura) 

 

 

Quando não falo com Deus eu choro bastante... Então quando preciso 

me acalmar, falo com o meu Deus, louvo, vou à igreja e leio a bíblia, 

principalmente nos momentos de angústia. (Maria Paula) 

 

 

 A influência da religião sobre a saúde e, em especial, a saúde mental, é um fenômeno 

resultante de vários fatores. Entre os possíveis modos pelos quais o envolvimento religioso 

pode influenciar a saúde estão fatores como: estilo de vida, suporte social, um sistema de 

crenças, práticas religiosas, formas de expressar estresse, direção e orientação espiritual. 

(STROPPA; ALMEIDA, 2008) 

  Portanto, os maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente 

aos indicadores de bem-estar psicológico como satisfação com a vida, felicidade, afeto 

positivo e moral elevado, melhor saúde física e mental. Sendo assim o apego à religiosidade 

proporciona um bem estar para os indivíduos, amenizando as dificuldades e os momentos de 

sofrimento (STROPPA; ALMEIDA, 2008). 

 

 

 

Antes da Reflexologia 

 

 

No momento da entrevista os familiares demonstraram dificuldades em se afastar do 

cliente, recusando a proposta de sair da enfermaria para que pudessem realizar a entrevista em 
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um ambiente mais tranquilo, onde poderiam falar abertamente quanto a sua experiência como 

acompanhante no processo de hospitalização.  

O fato de não se afastarem do familiar adoecido, acabava repercutindo na resposta à 

questão: “Fale como se sente nesse momento?”, pois não sentiam-se a vontade em deixar 

transparecer que estavam cansados ou insatisfeitos em estar passando por essa situação. 

Muitas vezes o acompanhante familiar acaba considerando a necessidade do outro em 

primeiro lugar e geralmente é tão pressionado por necessidades imediatas que se esquece de si 

mesmo, tornando-se um indivíduo modesto e relutante em falar de suas necessidades (LEAL, 

2000). 

Nesse contexto, antes da realização da reflexologia, os familiares acompanhantes 

relataram diversos sentimentos relacionados ao momento que se encontravam. Foram 

levantadas 43 respostas, destas respostas, 13 (30.2%) estavam relacionadas a um estado de 

Bem-estar e Tranquilidade; 13 (30.2%) ao Cansaço e Desanimo; 10 (23.2%) ao Sofrimento, 

Tristeza, Angustia; 3 (6.6%) ao Estresse e Nervosismo e 4 (9.3%) estavam relacionadas ao 

estado de Ansiedade e Apreensão. Como mostra o quadro 2: 

 

       Quadro 2:  Características Anteriores à Prática da  Reflexologia: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que uma parcela significativa dos sujeitos, 30,2%, afirmou que no 

momento estava bem e tranquilo, no entanto se comparados com as demais respostas, que 

fazem alusão a um estado que acarreta algum tipo de malefício para o bem estar do indivíduo, 

percebe-se que a soma das respostas relacionadas ao cansaço e desanimo; sofrimento, tristeza 

Características Incidência 

Bem, Tranquila 13 (30.2%) 

Cansaço, Desanimo 13 (30.2%) 

 

Sofrimento, Tristeza, Angustia 10 (23.2%) 

Estresse, Nervosismo 3 (6.9%) 

Ansiedade, Apreensão 4 (9.3%) 
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e angustia; estresse e nervosismo; ansiedade e depressão, juntas, revelam um valor de 69.6%. 

Demonstrando assim, que os familiares acompanhantes apresentam, em sua maioria, 

características negativas com relação ao seu bem-estar.   

 

 

Vou te falar a verdade, to um caco! Cuidar dele aqui no hospital é muito 

difícil. Parece que é pior do que quando eu cuidava dele em casa. Não tenho 

mais idade para passar tanto tempo com ele aqui. É muito incomodo... 

Minhas filhas ajudam, mas elas também tem a vida delas, tem o emprego 

delas. Aí eu que fico mais né?! Mas é uma barra muito pesada. (Maria Lara) 

 

 

Nesse contexto, a hospitalização de um familiar impõe ao acompanhante a vivência de 

situações de desconforto, necessitando adaptar-se a um cenário hostil, com falta de 

comodidade além de ter que ajustar-se às normas e rotinas da instituição, enfrentando 

situações de angústia e resignação, condições que alteram os seus hábitos e costumes diários 

(SRARESKI, 2009) 

Essa mudança de rotina causa um grande desgaste físico e mental, pois o familiar se vê 

inserido em uma dupla jornada, em que tem que abarcar com as suas responsabilidades 

rotineiras e ainda promover o suporte ao familiar doente no hospital. O cansaço e desanimo 

foi muito citado nas falas dos acompanhantes. 

 
 

Muito cansada, muito cansada mesmo. Não estou mais aguentando essa 

situação. Ainda bem que está prevista a alta dele, para daqui a dois dias. É 

uma situação muito difícil. (Maria Rosa) 

 

 

Importante ressaltar que o fato de ter um componente da família hospitalizado causa 

grande sofrimento para os acompanhantes, pois os mesmos estão presentes diariamente, 

convivendo com o sofrimento não só do seu ente, como também com os outros clientes que 

da enfermaria.  

É um grande sofrimento para a família deixar o doente em um ambiente estranho e 

ameaçador, como o hospital, onde ele fica exposto a situações de risco de vida, por isso ela se 

sacrifica para permanecer junto ao doente, demonstrando interesse, apoio e solidariedade 

(FRANCO, JORGE, 2002) 

 

 
Estou triste, A cada dia que venho aqui e não vejo melhora fico arrasada. 

Queria tirar ele daqui, pra cuidar dele em casa, mas sei que o melhor pra ele 
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é ficar recebendo todo o teratamento necessário aqui no hospital, sendo 

tratado por profissionais capacitados (Maria Claudia) 

 

 

Apesar do grande sofrimento que os familiares enfrentam durante a sua permanência 

no hospital, ainda continuam esperançosos a respeito de uma possível melhora do quadro 

clínico do paciente. O apego às questões religiosas é muito forte, buscam em suas crenças um 

suporte e apoio, para conseguirem transpor as dificuldades existentes.  

 

Me sinto muito triste, por conta dessa situação, mas tenho que passar por 

isso. Deus sabe de todas as coisas, temos que confiar nos planos dele. (Maria 

Joaquina) 

Fico angustiada, em ver meu filho assim. A gente não pode fazer nada para 

ajudar. Tenho que me apegar com Deus. Ele já passou por isso ante e 

conseguiu se sair bem, dessa vez não vai ser diferente. Temos que ter muita 

fé. (Maria Carla) 

 

Segundo Lacerda (2008), a espiritualidade parece ser uma estratégia para enfrentar 

eventos estressantes. Podendo repercutir na saúde dos indivíduos, sendo que podem se adaptar 

ao estresse se vivenciarem a sua religiosidade.  

Nesse sentido, diante de uma situação de crise e medo, principalmente na iminência de 

perder uma pessoa querida, muitas vezes só o apoio espiritual pode amparar, frequentemente 

os acompanhantes se reportam a Deus procurando conforto espiritual para os momentos 

difíceis, fortalecendo suas esperanças para não sucumbir. Suas esperanças para não sucumbir. 

(VIEIRA, ALVAREZI E GIRONDI, 2011). 

 Todavia, alguns familiares afirmaram que estavam bem e tranquilos, atribuindo ao 

fato de que os clientes estavam apresentando quadro de melhora, ou estavam satisfeitos pelo 

tratamento que estava sendo oferecido.  

Observa-se que a sensação de bem estar do familiar está intimamente ligado a 

condição de saúde do cliente hospitalizado, uma vez que se os familiares hospitalizados 

apresentam um quadro de melhora, se o diagnóstico é fechado e se um regime terapêutico 

eficiente está sendo implementado, esse fatores proporcionam uma certa tranquilidade.  

Para Srakeski (2009), a evolução favorável no quadro de saúde do doente proporciona 

conforto aos acompanhantes, pois muitos deles acompanham as frequentes oscilações clínicas 

do doente crônico por um longo período de internação. 
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Por mais que sejam acometidos pelas dificuldades oriundas do processo de 

hospitalização, a possibilidade de uma melhora do quadro clínico dos clientes internados, 

fazem com que os acompanhantes se sintam melhor. Como evidenciam os relatos a seguir: 

 

Calma, tranquila, porque estou vendo ele bem melhor, esta melhorando ... ta 

sendo bem tratado. De início estava uma pilha de nervos, mas quando a 

gente vê que nosso familiar ta melhorando a gente fica bem. Se ele estiver 

bem, eu fico tranquila.” (Maria Júlia) 

 

Agora to me sentindo tranquila. Porque ele ta demonstrando sinais de 

melhoras. Mas no início sofri muito, foi uma barra, passar por essa situação. 

(Maria Carolina) 

 

 Considerando todo o cansaço, estresse, desanimo ansiedade, relatados pelos familiares 

acompanhantes, a utilização da reflexologia emerge como um toque de cuidado no ambiente 

hospitalar. 

 

 

Um Toque de Cuidado 

 

 

  O ato de cuidar permeia uma interação com o outro, uma relação de ajuda, de 

afinidade, sendo uma condição inerente às atividades humanas. “O Cuidado significa, então, 

desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato” (BOFF, 2005, p. 29). 

 De acordo com Boff (2005), “nós não temos apenas cuidado. Nós somos cuidado. Isto 

significa que cuidado possui uma dimensão ontológica, quer dizer, entra na constituição do 

ser humano (BOFF, 2005, p. 28). 

 Neste sentido, o cuidado representa uma possibilidade de mudança, constituindo-se em 

uma ação, objetivando transformar uma situação de desconforto, para uma situação de mais 

conforto, deste modo, apresenta uma perspectiva terapêutica, sobre um sujeito que tem uma 

natureza física e mental (LEOPARDI9
, 2001 apud ESPIRITO SANTO; PORTO, 2008). 

Dessa maneira, ao refletir sobre cuidado, percebemos que cuidar implica em ter 

intimidade, acolher, respeitar, dar sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, 

auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. Dessa forma, o ser humano consegue viver a 

experiência fundamental do valor, daquilo que tem importância e definitivamente conta 

(SILVA et al, 2005). 

                                                           
9
 LEOPARDI, Maria Tereza. Cuidado: objeto de trabalho ou objeto epistermológico da enfermagem? Revista 

Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.10. n1, p.32-49, jan/abr, 2001 
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 “No exercício do cuidar em enfermagem, seja individual ou coletivo, permeiam 

eventos de relações entre modos de ser no mundo, nas quais seres que cuidam e seres 

cuidados se entrelaçam numa dinâmica intersubjetiva recíproca e até imperceptiva” (SILVA 

et al, 2005, p,474). 

 Nesse contexto, o cuidar de enfermagem está intimamente ligado a interação entre 

quem cuida e quem é cuidado, uma vez que nessa situação a enfermeira e o cliente são os 

sujeitos principais que atuam no processo de cuidar,  possibilitando as descobertas e 

construção contínua do saber, pois possibilita a definição de estratégias de acordo com a 

necessidade de cada cliente. (POLAK
10

, 1997b apud ESPIRITO SANTO; PORTO, 2008). 

 Portanto o cuidar de enfermagem está ligado ao toque, o qual envolve todos os 

sentidos do corpo, movimentos físicos e espirituais e relaciona-se às respostas do corpo 

quando cuidado, ao ambiente dele e fora dele (FIGUEREDO
11

, 1997 apud ESPIRITO 

SANTO; PORTO, 2008). 

 Nessa perspectiva, a relação de proximidade na ação de enfermagem é essencial, o 

toque proporciona uma aproximação, uma interação com o outro, sendo uma ferramenta 

primordial para cuidar.  

Assim, nesse tópico foram analisados os resultados oriundos da realização da 

reflexologia como alternativa de cuidado aos familiares acompanhante participantes do 

estudo. 

Mesmo próximos ao cliente, alguns familiares, enquanto estavam recebendo a 

massagem nas mãos, não se desligavam do cliente, ficavam supervisionando qualquer 

movimento ou situação adversa que ocorresse.  

Muitos interrompiam a intervenção ao qualquer sinal de incômodo do paciente, como 

por exemplo episódios de tosse, ou movimentos repentinos no leito, queda de travesseiros e 

roupa de cama, posicionamento incômodo no leito, gotejamento irregular da hidratação 

venosa, término de medicação, entre outros. Todos esses fatores contribuíam para desviar a 

atenção do familiar, da realização da reflexologia. 

Todavia, as interrupções não ocorriam somente por causa do cliente hospitalizado, 

muitos familiares atendiam ou realizavam ligações telefônicas várias vezes, não só para dar 

informações sobre o quadro clínico do cliente, como também para controlar as atividades 

                                                           
10

 POLAK, I, N. S. O corpo como mediador de relação homem/mundo. Texto Contexto Enfermagem, 

Florianópolis v.6, n.3, p.29-47, set/dez 1997b 
11

 FIGUEREDO, N.M.A. A mais bela das Artes:o pensar e o fazer da Enfermagem; bases conforto. Rio de 

Janeiro; EEAP/UNIRIO, 1997. Tese (Concurso Titular) 
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domésticas, como supervisão dos filhos e resolução de outros problemas. Importante ressaltar 

que todos os sujeitos participantes demonstravam um grande incômodo quando ocorriam 

esses episódios de interrupção e, consequentemente, desculpavam-se pelo ocorrido.  

 Percebe-se assim, que o familiar acompanhante permanece em um constante sistema 

de alerta, pronto para ajudar no que for preciso, auxiliando o ente adoecido nos mínimos 

detalhes, colocando o bem estar do mesmo em primeiro lugar, enquanto as suas necessidades 

e carências acabam ficando em segundo plano.  

Durante a realização da reflexologia nas mãos, diferentes reações foram identificadas. 

Importante ressaltar que cada pessoa vivencia a experiência de maneira singular, emergindo 

diferentes percepções, expressões corporais e sentimentos. 

Nesse contexto, muitos familiares aproveitavam o momento da massagem para buscar 

um relaxamento efetivo, ficando em silencio, de olhos fechados, serenos, apenas aproveitando 

o momento, diminuindo o seu estado de tensão. Por outro lado, outros sujeitos, durante a 

realização da reflexologia, tiveram uma postura muito diferente, falavam mais, questionavam, 

participavam de maneira mais ativa do processo, encontrando um espaço/momento, para a 

construção de um diálogo.  

A partir do momento que os familiares sentiam-se à vontade, durante a massagem, 

acabavam desabafando sobre seus problemas, suas dificuldades de estarem ali, exercendo o 

cuidado, contavam as suas histórias de vida ou faziam queixas a respeito da assistência que 

estava sendo prestada e da equipe de profissionais de saúde que integravam essa realidade. 

Assim, o momento em que a reflexologia estava sendo realizada, possibilitou aos 

sujeitos um espaço de discurso dinâmico e espontâneo para falarem sobre as questões que 

vinham as suas mentes naquele instante. A reflexologia contribuiu de forma significativa não 

só para a aquisição de um bem estar, mas também para transformar a figura do acompanhante, 

pelo menos naquele instante, em um indivíduo mais participativo que expressava suas 

dificuldades e anseios. 

Ao término da massagem nas mãos, os familiares apresentavam expressões de 

felicidade, satisfação, relaxamento, bem estar. Muitas vezes sorriam e demonstravam também, 

o quanto estavam agradecidos.  

Nessa perspectiva, frente à questão: “Fale sobre como o senhor se sentia antes e após a 

técnica de reflexologia”, todos relataram algum efeito decorrente da reflexologia.  

Evidenciou-se assim, que antes da realização da reflexologia os familiares 

acompanhantes alegaram, entre as 43 respostas levantadas, que: 13 (30.2%) estado de Bem-

estar e Tranquilidade; 13 (30.2%) ao Cansaço e Desanimo; 10 (23.2%) ao Sofrimento, 
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Tristeza, Angustia; 3 (6.6%) ao Estresse e Nervosismo e 4 (9.3%) estavam relacionadas ao 

estado de Ansiedade e Apreensão. 

Todavia, após a realização da reflexologia, foi levantado um total de 54 respostas, as 

quais foram agrupadas de acordo com a similaridade das mesmas.  Desse modo, um total de 

15 (27.7%) afirmou que a reflexologia possibilitou uma sensação de Relaxamento; 13 

(.24.07%) de Calma, Tranquilidade; 11 (20.37%) Bem; 7 (12.9%) a Mudanças corporais, 

essas mudanças corporais estavam intimamente ligadas à sensação de leveza dos membros 

superiores; 5 (9.25%) ao Sono, ou algum tipo de sonolência proporcionada pelo significativo 

relaxamento e 3 (5.5%) sentiam-se Revigorados. O quadro 3 sintetiza essas respostas: 

 

 

Quadro 3: Característica antes da prática da Reflexologia e efeitos identificados após a Prática 

da  Reflexologia 

 

 

 

 

 

  Cabe ressaltar que nenhum familiar alegou ter tido algum efeito negativo, ou que a 

técnica realizada não possibilitou nenhum tipo de benefício. Dentre as sensações descritas 

destacam-se àquelas relacionadas ao corpo , como ilustram as falas a seguir:  

 

 

Características antes da 

prática da Reflexologia 

Incidência Efeitos identificados 

após a Prática da  

Reflexologia 

Incidência 

Bem, Tranquila 13 (30.2%) Relaxado 15 (27.7%) 

Cansaço, Desanimo 13 (30.2%) 

 

Calmo, Tranquilo 13 (24.07%) 

 

Sofrimento, Tristeza, Angustia 10 (23.2%) Bem 11 (20.37%) 

Estresse, Nervosismo 3 (6.9%) Mudanças corporais 7 (12.9%) 

Ansiedade, Apreensão 4 (9.3%) Sono 5 (9.25%) 

  Revigorado 3 (5.5%) 
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Estou mais calma, o corpo tá mais relaxado, tô me sentindo bem.” (Maria 

Joaquina) 

 

 

 Apesar de todos os problemas que tenho, depois da massagem a gente fica 

mais tranquila. Sei que os problemas não sumiram, mas to bem, meu corpo 

tá melhor. (Maria Eduarda) 

 

 

Sinto como se estivesse mais leve. Mesmo mexendo só nas mãos, o corpo 

todo fica diferente. Muda para a melhor, é claro! (Maria Rafaela) 

 

 

Estou tranquila, essa massagem dá um relaxamento muito grande, chega 

até dar vontade de dormir. (Maria Ana) 

 

 

Portanto, pode ser evidenciada uma mudança significativa nos familiares que foram 

submetidos à reflexologia. Muitos familiares antes de iniciar o procedimento alegavam um 

quadro de cansaço, estresse, angústia, tristeza, ansiedade, passando para um quadro de 

relaxamento, tranquilidade, bem estar, ilustrando os efeitos imediatos decorrentes da 

utilização da reflexologia como um toque de cuidado alternativo. O depoimento de Maria 

Carolina, demonstra com clareza essa modificação: 

      

Estou nervosa e muito ansiosa. Com a minha mãe nessa situação eu fico 

fora de mim...é tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa que temos que dar 

conta, Essa situação é muito complicada.    

 

 

Pode-se perceber no seu discurso que esse familiar apresenta um grande nervosismo e 

ansiedade, além de uma sobrecarga de atividades que a mesma tem que abarcar, tendo ainda 

que prestar o cuidado na unidade de saúde, acompanhando a sua mãe durante o processo de 

hospitalização. Todavia, depois que foi submetida à reflexologia, alegou melhoras em seu 

bem estar: 

Essa massagem (reflexologia) mexe com a gente, agora, fiquei bem melhor. 

(Maria Carolina) 

 

 

A reflexologia é uma prática que baseia-se no principio de que existem áreas, ou 

pontos reflexos nos pés e nas mãos que correspondem a cada órgão, glândula e estrutura no 

corpo. Portanto ao trabalhar nesses pontos, os níveis de tensão podem ser reduzidos em todo o 

corpo, permitindo a recuperação gradativa do bem estar. Sendo assim permite o alívio da 

ansiedade, resultando em maior força física e melhor equilíbrio, auxilia o corpo a recuperar-se 
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dos desgastes musculares, além de aliviar a tensão acumulada ao final de cada conquista 

(BRUM; MACHADO; FREITAS, 2008). 

Segundo Brown (2011), os indivíduos submetidos a uma sessão de reflexologia, 

apresentam uma sensação incrível de relaxamento e tranquilidade. Entretanto as reações 

proporcionadas pela reflexologia acorrem de maneira diferenciada nos indivíduos, tendo em 

vista. que uma pessoa diferente é da outra. No entanto espera-se que os pacientes sintam-se 

revigorados e restaurados, com uma sensação maravilhosa de bem estar (BROWN, 2001).  

Como podemos evidenciar nas falas dos familiares: 

 

Agora estou bem melhor, estou renovada. Pareço outra pessoa.(Maria 

Sandra) 

 

 

Hum..to bem melhor, com essa massagem a gente fica revigorada. Se tivesse 

isso mais vezes seria ótimo uma maravilha!(Maria Márcia) 

 

Importante ressaltar que quando o fluxo de energia flui desimpedido, permanecemos 

saudáveis, e quando está bloqueado por tensão ou congestão, ocorre o desequilíbrio. Mediante 

o tratamento dos reflexos, os bloqueios são desfeitos, e a harmonia é restaurada a todos os 

sistemas (BRUM; MACHADO; FREITAS, 2008). 

Nessa perspectiva, Carter e Weber (2006) abordam que a estimulação reflexogênica 

ajudará os canais energéticos, para que as energias funcionais nervosas tenham força 

suficiente para alcançar todos os órgãos e glândulas do corpo. A boa circulação auxilia a 

prevenção de problemas de saúde potencionalmente prejudiciais e cria um fluxo de vida livre 

e espontâneo pelo corpo, para que se tenha um equilíbrio e harmonia naturais.  

Para Brum, Machado e Freitas (2008, p.8): 

 

O principal benefício da reflexologia é o relaxamento. Ao reduzir a tensão, também 

melhora a irrigação sanguínea, faz aflorar um funcionamento nervoso desimpedido, 

restabelece a harmonia entre todas as funções do corpo e combate o seu estresse. 

Nesta forma de terapia, útil no tratamento de doenças e eficaz para manter a saúde e 

prevenir o aparecimento de doenças, é muito importante o relacionamento entre o 

terapeuta e o beneficiário no processo de cura. 

 

 

 Percebe-se assim que a reflexologia possibilitou sensações de tranquilidade e 

relaxamento, diminuindo o nível de tensão em todos os familiares acompanhantes submetidos 

a essa técnica. No entanto a reflexologia também pode proporcionar outros efeitos além 

desses supracitados, como por exemplo, redução do nível da dor.   
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A reflexologia agindo na dor 

 

Antes de dar inicio a reflexologia, perguntou-se aos sujeitos se possuíam queixas 

álgicas, dessa maneira, investigou-se a frequência, o local e a intensidade da dor. Na tentativa 

de melhor evidenciar essas questões aplicou-se a Escala de Faces representada com 5 faces 

que demonstram expressões faciais.  

Cada uma dessas faces representa um nível de dor, variando de zero a cinco, sendo 

que 0 zero é a ausência de dor e o 5 representa a dor máxima.  

Dentre os sujeitos, 20 (67 %) afirmaram que não possuíam queixas álgicas, enquanto 

10 (33%) possuíam algum tipo de queixa. 

Muitos sujeitos que não possuíam queixas álgicas afirmaram que em outros momentos 

sofriam com dores, mas no momento da entrevista não estavam sentindo nenhum tipo de dor. 

Já os sujeitos que possuíam queixas álgicas afirmaram que sofriam com as dores quase 

diariamente e que as mesmas atrapalhavam suas atividades e incomodavam de maneira 

significativa. 

As cefaléias, dor lombar e cervical, dor em membros superiores e inferiores foram as 

queixas mais frequentes. Muitos afirmavam que o surgimento e a intensidade da dor dependia 

muito das atividades diárias que tinham sido realizadas e a infraestrutura hospitalar 

inadequada para acomodar um familiar acompanhante, contribuíam de maneira significativa 

para o surgimento desses quadros de dor. Como podemos evidenciar no discurso abaixo: 

Ah minha filha! Sinto muitas dores nas pernas e na coluna, principalmente 

por causa dessa cadeira, ela é muito desconfortável. A gente passa muito 

tempo aqui, imagine passar várias noites nela, não tem coluna que resista. 

(Maria Márcia) 

 

 

Dói agora!! Minha pernas e a minha lombar doem demais... a dor ta forte! 

Tô tendo essas dores quase todos os dias, porque aqui é muito desconfortável 

(Maria Lúcia) 

 

 

Tenho dores nas ‘juntas’. E dependendo de como foi o meu dia, a dor 

aumenta ou diminui. Hoje, por exemplo, ta sendo um dia bem pesado, to com 

um pouco de dor agora. (Maria Lara) 

 

 

Segundo Dibai e Cades (2009), a falta de uma infraestrutura hospitalar adequada, 

consiste em umas das principais dificuldades vivenciadas pelos acompanhantes durante a 
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permanência no hospital, causando-lhes um grande desconforto, pois os mesmos, não 

possuem um local adequado para dormir, realizar suas refeições e a sua higiene pessoal. 

Srareski (2009) diz que esse desconforto é agravado pelo ambiente, pela preocupação 

com o doente e pelos os ruídos do ambiente hospitalar, tornando o familiar propenso a 

apresentar sintomas de desgaste físicos, como dores pelo corpo, inchaço nos membros 

inferiores, perda de peso e cansaço. 

Diante desse fato, após terminar a entrevista inicial, aplicou-se a reflexologia nas mãos 

dos sujeitos e no terceiro momento da coleta de dados, durante a entrevista final, retomou-se  

essa questão para averiguar a existência de alterações nessas queixas álgicas.  

Os sujeitos alegaram antes algum tipo de queixa álgica mas, após a realização da 

reflexologia, 6 (60%) afirmaram que ocorreu uma melhora na sensação de dor e 4 (40 %) 

mantiveram o nível da dor. Não foi relatado nenhum caso de piora das queixas álgicas após o 

reflexologia. 

 

 Ainda ta doendo, mas o meu corpo ta mais relaxado, aí a sensação de dor 

diminui, por isso que eu reduzi o nível da dor no rostinho da escala. (Maria 

Lúcia) 

 

 

 Parece que a dor deixou de incomodar um pouco. (Maria Márcia) 

 

 Depois da massagem o corpo muda... É estranho, mas parece que a dor que 

eu estava sentido diminui um pouco. A gente acaba se esquecendo um pouco 

dela.( Maria Lara) 

 

 

Segundo Dougans e Ellis (1992), diversas mudanças químicas acorrem no corpo 

humano durante o tratamento pela reflexologia e uma dessas mudanças está relacionada com a 

sedação da dor. O corpo produz os seus próprios energéticos, conhecidos como endorfinas, 

que são produzidos pela glândula pituitária e podem inibir a transmissão de sinais dolorosos 

através da medula espinhal. 

Os sinais ou estímulos dolorosos deslocam-se ao longo dos caminhos nervosos e 

chegam à porção dorsal da medula. Da medula os impulsos são retransmitido para o tálamo, 

que por sua vez, vai enviá-lo par ao córtex cerebral aonde a intensidade e a localização da dor 

é reconhecida. O cérebro então envia um sinal para a medula espinhal para que ocorra a 

liberação de endorfinas. (DOUGANS e ELLIS, 1992) 

Dougans e Ellis (1992, p.44) afirmam ainda que: 
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De acordo com a “teoria do portão de controle”, o sistema nervoso só pode 

responder a uma quantidade limitada de informação sensorial de cada vez, quando 

esse sistema fica sobrecarregado, ele entra em curto-circuito, fechando um portão e 

reduzindo a quantidade de informação sensorial disponível para processamento. A 

aplicação da reflexologia estimula o cérebro a produzir mais endorfinas ao mesmo 

tempo em que a pressão localizada confunde o corpo com uma quantidade excessiva 

de sensações a serem respondidas, forçando-o a fechar os “portões da dor”. Isso 

interrompe o ciclo da dor, ameniza a sensação dolorosa e ajuda o corpo a relaxar.   

 

 

Entretanto, para Carter e Weber (2006), no momento da massagem dos pontos 

reflexogênicos, a compressão firme da área situada sob a pele provoca-lhe o aquecimento. O 

calor vai gerar a liberação de endorfinas, o que proporcionará ao corpo, uma sensação de 

bem-estar. Assim a dor será aliviada, os nervos relaxam e o corpo passa a poder funcionar 

tranquilamente. 

Portanto, a utilização da técnica de reflexologia na tentativa de amenizar as dores dos 

familiares foi positiva, pois a maioria dos sujeitos afirmou que as dores diminuíram, e a 

reflexologia proporcionou uma sensação de bem-estar e relaxamento e as dores, que antes 

eram intensas, deixaram de incomodar ou foram reduzidas. 

 Entretanto, outros indivíduos afirmaram que não acorreu uma redução significativa 

dessas dores, pois as mesmas eram muito intensas e não passavam facilmente, mas mesmo 

assim a reflexologia conseguiu proporcionar para esses sujeitos uma sensação de bem-estar e 

relaxamento. 

 

 

Reflexologia: a voz dos sujeitos 

 

 

 

Nesse tópico foram expostos os resultados a respeito das principais impressões que os 

familiares acompanhantes tiveram após serem submetidos à técnica de reflexologia. 

A maioria dos sujeitos não conhecia e nunca tinha realizado essa prática e todos os 

familiares submetidos ao procedimento afirmaram ter gostado da realização da reflexologia, e 

nenhum familiar apontou pontos negativos a respeito da mesma. 

Ao falar da técnica, os familiares não só elogiavam como também falavam das reações 

corporais que a reflexologia proporcionou, apontando principalmente as alterações nos 

membros superiores. Dessa forma afirmaram que a reflexologia contribuiu para que as mãos e 

braços ganhassem uma sensação de leveza e renovação. 
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 Amei, as mãos ficaram mais leves e gostosas. Muito bom. Gostei muito de 

participar. (Maria Rosa) 

 

 

 Maravilhoso sem comentários... As mãos ficam maravilhosas, proporciona 

uma sensação muito boa (Maria Tereza) 

 

 

Mesmo com todos os efeitos positivos expostos pelos familiares acompanhantes 

participantes do estudo, alguns afirmaram que durante a realização da reflexologia sentiram 

alguns pontos dolorosos nas mãos, como ilustram as falas dos familiares: 

 

Achei legal, doeu um pouco em alguns locais, mas nada que fosse 

insuportável de aguentar. Adorei a massagem minhas mãos parecem que 

ficaram novinhas em folha. (Maria Paula) 

 

 

Foi muito boa. Senti mais incomodo quando você massageou alguns locais, 

ficou tipo uma dorzinha, mas foi muito bom. No final gostei muito. (Maria 

Rafaela) 

 

No entanto, esses pontos doloridos podem indicar áreas de estagnação de energia, 

onde alguma alteração pode estar ocorrendo, sendo necessário massagear essas áreas, para 

que o fluxo de energia volte a fluir naturalmente, proporcionando bem estar. 

Wills (1997) alega que frequentemente no decorrer de um tratamento por reflexologia 

são detectadas afecções. Pode-se verificar que alguns reflexos estão dolorosos, o que 

normalmente indica a existência de problemas específicos que necessitam de atenção 

adicional. 

Segundo Brown (2001), algumas pessoas podem ter uma sensação de formigamento 

ou calor quando os bloqueios são liberados; outras, uma sensação aguda ou uma dor sutil 

onde a área reflexa está congestionada. 

Portanto, de acordo com Feliciano e Campadello (1999), uma vez que sejam 

detectados esses pontos dolorosos e tensos, faz-se necessário que se trabalhe nesses locais de 

maneira suave, às vezes recomenda-se trabalhar outras áreas e depois voltar a massagear esses 

pontos.  

Cabe ressaltar que familiares acompanhantes demonstraram grande surpresa com a 

realização da técnica de reflexologia em ambiente hospitalar, como causasse estranheza o fato 

de que o cuidado estava voltado para ele e não para o cliente hospitalizado. 
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Não esperava receber um tratamento desses em um hospital, ainda mais 

como acompanhante, se fosse o meu pai que recebesse essa massagem seria 

menos estranho. Gostei muito, foi muito boa mesmo. (José Matheus) 

 

 

 Achei diferente fazer a massagem nas mãos, achei meio estranho no início, 

pois nunca tinha visto algo do tipo dentro de um hospital. Achei uma atitude 

muito boa, realmente deixa a gente mais tranquila. Eu, como acompanhante, 

amei e me surpreendi com a iniciativa. Poderia ter a massagem no corpo 

todo. (Maria Sandra) 

 

 

Portanto, a técnica de reflexologia teve boa aceitação dos familiares acompanhantes, 

sendo uma técnica desconhecida e pouco utilizada. Entretanto, o fato de se sentirem tocados e 

foco de atenção proporcionaram uma sensação de estar sendo cuidado em um local cuja rotina 

impede muitas vezes a aproximação e possibilidade de olhar para si na complexa trama que 

envolve o contexto organizacional de uma instituição hospitalar.  

 

 
A reflexologia como estratégia de cuidado ao familiar acompanhante de clientes hospitalizados 

 

 

 

 Atualmente a figura do familiar acompanhante está cada vez mais inserida na 

dinâmica hospitalar, sendo uma permanência prolongada envolta de dificuldades, pois o 

processo de hospitalização de um componente da família proporciona mudanças acentuadas 

na rotina desses indivíduos. Essas mudanças acabam proporcionando um desgaste físico e 

mental significativa, acarretando quadros de estresse, ansiedade, cansaço, entre outros. 

Para Motta (2002, p.154): 

 
O hospital é um mundo organizado e preparado pra proteger e manter a vida, 

preservar a existência do ser, recuperando ou melhorando a qualidade de vida dentro 

dos limites da doença e dos recursos tecnológicos disponíveis. Utiliza o 

conhecimento científico e técnico para alcançar a sua meta e por vezes valoriza mais 

o corpo do que o ser que vivencia a doença. 

 

 

Nessa perspectiva, o familiar acompanhante também deve ser considerado um 

indivíduo que necessita dos cuidados de enfermagem, visto que, prover o cuidado no 

ambiente hospitalar, acarreta grande desgaste físico e emocional. 

Nesse sentido, a utilização da reflexologia como uma alternativa de cuidado 

proporcionou uma sensação de bem estar desses sujeitos. Sendo uma técnica simples, que não 

necessita de grandes recursos e tecnologias, viabilizando dessa forma, a sua utilização nas 

unidades de saúde. 



69 
 

A reflexologia não só proporcionou um relaxamento diminuindo os níveis de tensão, 

como também possibilitou uma aproximação, uma interação/comunicação e um toque 

sensorial, imprescindível na relação de cuidado. 

 Segundo Feliciano e Campelo (1999), o toque é fundamentalmente um ato íntimo, 

pois quando tocarmos outra pessoa algo ocorre em ambas e se continuarmos a descobrir um 

ao outro, o relacionamento aumenta. Partilhando e compartilhando, enriquecemos as nossas 

experiências. 

Portanto, os efeitos da reflexologia são de suma importância na estratégia de cuidado, 

pois afetam o indivíduo que está recebendo os cuidados de maneira integral, acarretando em 

uma melhora na condição da pessoa, facilitando e amenizando as repercussões do processo de 

hospitalização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho de conclusão foi desenvolvido com familiares acompanhantes de clientes 

adultos e idosos durante o processo de hospitalização, para identificar os efeitos da aplicação 

da reflexologia, descrever as respostas dos familiares perante essa utilização e discutir os seus 

efeitos como uma possível estratégia de cuidado. 

A metodologia adotada possibilitou uma integração da pesquisa com a assistência, 

oportunizando estar diretamente com os familiares, prestando um cuidado alternativo e ao 

mesmo tempo facilitando identificar as necessidades que este familiar apresenta dentro de 

uma unidade de saúde. 

Aos resultados obtidos e apresentados, ficou evidenciado que a maioria dos sujeitos 

que realizam o acompanhamento no cenário hospitalar pertence ao sexo feminino, 

demonstrando ainda que a figura feminina é extremamente conectada ao cuidado. Sendo estes 

acompanhantes casados, em sua maioria com uma idade média de 47,13 anos, caracterizando 

uma predominância de indivíduos adultos de meia idade.  

Entretanto, constatou-se que tanto os indivíduos mais jovens quanto os indivíduos 

idosos também estão realizando essa função, dentro de uma perspectiva de não haver uma 

outra pessoa que possa realizar essa atividade. Fato que causa uma sobrecarga acentuada nos 

idosos decorrentes da idade e as condições inapropriadas do hospital para acolher o 

acompanhante. 

A maior parcela de familiares possuía filhos e algum tipo de vínculo empregatício, 

questões essas que dificultavam ainda mais a rotina deles. Dentre os familiares que não 

possuíam vinculo empregatício muitos acabavam tendo uma disponibilidade maior para estar 

no ambiente hospitalar entretanto, esses indivíduos também sofrem com a mudança de rotina , 

pois já estão inseridos em outros tipos de atividades. 

Ao analisar o vinculo familiar, a maior parte dos familiares pertence ao mesmo grupo 

familiar, constatando que independente do quadro clínico é a família que assume a 

responsabilidade de cuidar do componente familiar adoecido. 

A maioria dos sujeitos residia na cidade de Niterói, esse dado é muito importante, pois 

o tempo de permanência está intimamente relacionado com a localidade da residência, uma 

vez que indivíduos que moram muito afastados do hospital, tendem a permanecer mais tempo 

em ambiente hospitalar, devido aos custos elevados de transporte e outras despesas. 
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 Evidenciou-se que a maior parte dos sujeitos possuía um grau de instrução 

satisfatório, em que a maioria sabia ler e escrever, sendo esse fato imprenscidível, pois estes 

familiares irão promover os cuidados, sendo indispensável certo nível de conhecimento. 

Todavia, outra parcela significativa tinha um grau de escolaridade muito inferior, mostrando a 

necessidade de implementação de estratégias viáveis por parte da equipe de enfermagem, na 

tentativa de ensinar esses sujeitos questões relacionadas aos cuidados básicos de saúde. 

O tempo médio de permanência no hospital foi de 14 horas diárias, que é um período 

de permanência relevante, pois quanto mais tempo o familiar permanece no hospital, mais 

vulnerável fica aos fatores estressantes oriundos dessa rotina. 

 Na tentativa de garantir um acompanhamento eficaz, os familiares se organizam e 

elaboram um esquema de rodízio para permanecer junto ao cliente o maior tempo possível. 

Esse revezamento foi realizado, por outros integrantes da família, principalmente pelas filhas 

e esposas. Os que não conseguem realizar esse tipo de revezamento geralmente permanecem 

junto ao cliente em tempo integral, sendo este realizado principalmente por esposas. 

Analisando o perfil dos familiares os mesmos apresentam características de 

personalidades que são inerentes ao indivíduo que promove o cuidado familiar. Os sujeitos 

participantes alegaram que possuem o habito de realizar estratégias de relaxamentos em 

situações estressantes, sendo estas ligadas à pratica de lazer, religião, atividades físicas e 

hábitos alimentares. 

Antes de ser realizada a reflexologia os sujeitos apresentavam um quadro de cansaço, 

estresse, ansiedade e tristeza contudo, alguns afirmaram que estavam se sentindo bem, pois 

seu familiar estava bem, demonstrando assim que o bem estar do familiar está intimamente 

relacionado ao estado de saúde do cliente. 

Após a realização da reflexologia todos os familiares demonstraram um quadro de 

relaxamento, bem estar, tranquilidade.A reflexologia também apresentou resultados 

significativos nos indivíduos que apresentaram queixas álgicas, cuja maioria alegou uma 

melhora dessas dores, enquanto uma pequena parte dos sujeitos alegou que a dor não 

diminuiu de intensidade e nenhum familiar alegou piora nas queixas álgicas depois da 

realização da reflexologia nas mãos. 

Ao falar sobre a técnica de reflexologia, todos gostaram e elogiaram bastante a 

realização do procedimento, apontaram a sensação de “leveza nas mãos” como uns dos 

resultados inerentes a essa técnica, enquanto outros alegaram também a existência de pontos 

dolorosos, os quais estão relacionados com as áreas de estagnação de energia. 
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Os efeitos da reflexologia foram notórios nos familiares acompanhantes, 

proporcionando uma sensação de relaxamento, bem estar, diminuição dos níveis de tensão, 

aproximação, comunicação e interação, além do toque sensorial, imprescindível ao cuidado. 

Portanto, esses efeitos proporcionaram aos familiares um momento agradável em que 

puderam sentir-se melhor cuidados dentro de um cenário hospitalar.  

Importante ressaltar que a infra estrutura hospitalar ainda é muito precária para receber 

o familiar, não proporciona nenhum conforto para o mesmo, contribuindo assim para o 

agravamento das questões relacionadas à permanência do familiar dentro da unidade de saúde. 

Realizar esse trabalho foi uma experiência enriquecedora e gratificante, pois permitiu 

aprimorar meus conhecimentos técnicos científicos, principalmente a respeito das práticas 

integrativas e complementares, além de poder implementar de maneira efetiva a reflexologia 

como uma terapia alternativa no cuidado aos familiares acompanhantes de clientes 

hospitalizados, através de um toque de cuidado, que objetivou focalizar o familiar 

acompanhante como ser integrante da abordagem da enfermeira e da enfermagem, na 

perspectiva de uma atenção integral e integradora no ambiente hospitalar.   

Nesse sentido, espera-se com este estudo despertar reflexões e debates sobre a 

temática da presença do familiar acompanhante no cenário hospitalar em uma perspectiva de 

parceria na rede de suporte ao cuidado do cliente hospitalizado pois, como diz Marcel Proust: 

"A verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas 

em ter olhos novos." 
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Apêndice A: Termo de Consentimemto Livre Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do projeto: “A reflexologia como alternativa de cuidado ao familiar acompanhante de 

clientes hospitalizados com doenças crônicas não- transmissíveis”.  
Pesquisador responsável: FÁTIMA HELENA DO ESPÍRITO SANTO 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM DE AFONSO COSTA 

– UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: (21) 9399-4768 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:_____anos              RG:____________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “reflexologia como 

alternativa de cuidado ao familiar acompanhante de clientes hospitalizados com doenças 

crônicas não- transmissíveis”, de responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo. 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivos: Analisar os efeitos da aplicação da 

reflexologia em familiares acompanhantes de clientes hospitalizados com DCNTs; Descrever os 

efeitos da reflexologia no cuidado ao familiar acompanhante de clientes hospitalizados com DCNTs e 

Discutir a utilização da reflexologia como estratégia de cuidado de enfermagem ao familiar 

acompanhante de clientes hospitalizados com DCNTs. A pesquisa será realizada através de entrevista 

antes e após a aplicação da reflexologia, os depoimentos serão gravados em aparelho digital MP3 para 

preservar a integralidade dos discursos. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A 

retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas á 

privacidade do participante da pesquisa. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma 

retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

     Niterói,____ de _____________ de _________. 

 

___________________________________               ____________________________ 

                      (entrevistado)                                      (responsável por obter o consentimento) 

 

___________________________________              ____________________________ 

                          (testemunha)                                                             (testemunha) 
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Apêndice B: Roteiro de Entrevista Inicial 

 

ENTREVISTA APLICADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA TÉCNICA DE 

REFLEXOLOGIA 

 

 

 Identificação 

 

NOME:   ________________________________________________ 

IDADE:    _________                          SEXO:  F (  )  M (  ) 

 ESTADO CIVIL_______                 N° DE FILHOS: _______ 

OCUPAÇÃO: ______________ 

BAIRRO:  ________________ 

PARENTESCO COM O CLIENTE: _________________ 

GRAU DE INSTRUÇÃO:________________ 

 

1. Qual o tempo de permanência em ambiente hospitalar? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Existe outra(s) pessoa(s) que realiza o acompanhamento desse cliente no ambiente 

hospitalar? Quem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Quando o Sr (a) fica tenso, estressado, ansioso, o que costuma fazer para melhorar 

esse quadro? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Como eu sou? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Como estou me sentindo nesse momento? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Sinto-me Calmo 

Absolutamente não  (1) Um pouco(2) Bastante(3) Muitíssimo(4) 

Estou tenso     

Sinto-me 

descansado 

    

Sinto-me ansioso     

Sinto-me em casa     

Sinto-me confiante     

Sinto-me nervoso     

Estou agitado     

Sinto-me uma pilha 

de nervos 

    

Sinto-me satisfeito     

Estou preocupado     

Sinto-me bem     

Sinto-me estressado     

Sinto-me 

desmotivado 

    

Escala adaptada de IDATE –Inventário de Ansiedade traço estado.Desenvolvido por por Spielberger, Gorsuch e 

Lushene (1970) e traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (Biaggio & Natalício 1979)  

 

 

Em caso de dor: 

 

 

Observações:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice C: Roteiro de observação 

 

Data:_____/_____/______. 

Nome: _____________________________________________ 

Local/ Setor:________________________ 

Início: ________ h  

Término: _______ h 

 

 

1. Etapas de realização da técnica de reflexologia: 

 Primeira Etapa: Cumprimentar a mão; 

 Segunda Etapa: Massagem a mão e a parte inferior do braço; 

 Terceira Etapa: Massagear a mão – palma virada para cima/ palma virada para baixo; 

 Quarta Etapa: Abrir a mão; 

 Quinta Etapa: Apoiar o nó dos dedos na palma da mão; 

 Sexta Etapa: Relaxar o punho; 

 Sétima Etapa: Movimentação do punho; 

 Oitava Etapa: Relaxar e flexionar os dedos e o polegar, e massagear a ponta dos dedos; 

 Nona Etapa: Aliviar o plexo solar. 

 

2. Reações dos sujeitos: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Impressões do pesquisador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice D: Roteiro de Entrevista Final 

 

ENTREVISTA APLICADA APÓS DA REALIZAÇÃO DA TÉCNICA DE 

REFLEXOLOGIA 

 

1. Como estou agora? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Sinto-me Calmo 

Absolutamente não  (1) Um pouco(2) Bastante(3) Muitíssimo(4) 

Estou tenso     

Sinto-me 

descansado 

    

Sinto-me ansioso     

Sinto-me em casa     

Sinto-me confiante     

Sinto-me nervoso     

Estou agitado     

Sinto-me uma pilha 

de nervos 

    

Sinto-me satisfeito     

Estou preocupado     

Sinto-me bem     

Sinto-me estressado     

Sinto-me 

desmotivado 

    

Escala adaptada de IDATE –Inventário de Ansiedade traço estado.Desenvolvido por por Spielberger, Gorsuch e 

Lushene (1970) e traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (Biaggio & Natalício 1979)  
 

Em caso de dor: 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. O que o Sr(a)  achou da técnica de reflexologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Impressão do pesquisador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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Anexo A : Lei do Acompanhamento Familiar em Internamento Hospitalar 

 

  

Lei n.º 106/2009,de 14 de Setembro 
  

Acompanhamento familiar em internamento hospitalar 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o 

seguinte:  

Artigo 1.º 

Âmbito 

A presente lei estabelece o regime do acompanhamento familiar de crianças, pessoas com 

deficiência, pessoas em situação de dependência e pessoas com doença incurável em estado 

avançado e em estado final de vida em hospital ou unidade de saúde.  

Artigo 2.º 

Acompanhamento familiar de criança internada 

1 - A criança, com idade até aos 18 anos, internada em hospital ou unidade de saúde tem 

direito ao acompanhamento permanente do pai e da mãe, ou de pessoa que os substitua.  

2 - A criança com idade superior a 16 anos poderá, se assim o entender, designar a pessoa 

acompanhante, ou mesmo prescindir dela, sem prejuízo da aplicação do artigo 6.º  

3 - O exercício do acompanhamento, previsto na presente lei, é gratuito, não podendo o 

hospital ou a unidade de saúde exigir qualquer retribuição e o internado ou seu representante 

legal deve ser informado desse direito no acto de admissão.  

4 - Nos casos em que a criança internada for portadora de doença transmissível e em que o 

contacto com outros constitua um risco para a saúde pública o direito ao acompanhamento 

poderá cessar ou ser limitado, por indicação escrita do médico responsável.  

Artigo 3.º 

Acompanhamento familiar de pessoas com deficiência ou em situação de dependência 

1 - As pessoas deficientes ou em situação de dependência, as pessoas com doença incurável 

em estado avançado e as pessoas em estado final de vida, internadas em hospital ou unidade 

de saúde, têm direito ao acompanhamento permanente de ascendente, de descendente, do 

cônjuge ou equiparado e, na ausência ou impedimento destes ou por sua vontade, de pessoa 

por si designada. 

2 - É aplicável ao acompanhamento familiar das pessoas identificadas no número anterior o 

disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º 

Artigo 4.º 
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Condições do acompanhamento 

1 - O acompanhamento familiar permanente é exercido tanto no período diurno como 

noturno, e com respeito pelas instruções e regras técnicas relativas aos cuidados de saúde 

aplicáveis e pelas demais normas estabelecidas no respectivo regulamento hospitalar.  

2 - É vedado ao acompanhante assistir a intervenções cirúrgicas a que a pessoa internada seja 

submetida, bem como a tratamentos em que a sua presença seja prejudicial para a correção e 

eficácia dos mesmos, exceto se para tal for dada autorização pelo clínico responsável.  

Artigo 5.º 

Cooperação entre o acompanhante e os serviços 

1 - Os profissionais de saúde devem prestar ao acompanhante a conveniente informação e 

orientação para que este possa, se assim o entender, sob a supervisão daqueles, colaborar na 

prestação de cuidados à pessoa internada.  

2 - Os acompanhantes devem cumprir as instruções que, nos termos da presente lei, lhes 

forem dadas pelos profissionais de saúde.  

Artigo 6.º 

Refeições 

O acompanhante da pessoa internada, desde que esteja isento do pagamento de taxa 

moderadora no acesso às prestações de saúde no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, tem 

direito a refeição gratuita, no hospital ou na unidade de saúde, se permanecer na instituição 

seis horas por dia, e sempre que verificada uma das seguintes condições:  

a) A pessoa internada se encontre em perigo de vida;  

b) A pessoa internada se encontre no período pós-operatório e até 48 horas depois da 

intervenção;  

c) Quando a acompanhante seja mãe e esteja a amamentar a criança internada;  

d) Quando a pessoa internada esteja isolada por razões de critério médico-cirúrgico;  

e) Quando o acompanhante resida a uma distância superior a 30 km do local onde se situa o 

hospital ou a unidade de saúde onde decorre o internamento 

  

Artigo 7.º 

Ausência de acompanhante 
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Quando a pessoa internada não esteja acompanhada nos termos da presente lei, a 

administração do hospital ou da unidade de saúde deve diligenciar para que lhe seja prestado 

o atendimento personalizado necessário e adequado à situação.  

Artigo 8.º 

Norma revogatória 

São revogadas a Lei n.º 21/81, de 19 de Agosto, e a Lei n.º 109/97, de 16 de Setembro.  
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Anexo B: Mapa da reflexologia das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIGURA 1: Mapa da reflexologia das 

mãos; Palma da mão direita.  Fonte: 

BROWN, Denise whichello. Reflexologia 

das mãos: Introdução Prática. Editora 

Manole. São Paulo, 2001. 

 

FIGURA 2: Mapa da reflexologia das 

mãos; Face externa da mão direita. Fonte: 

BROWN, Denise whichello. Reflexologia 

das mãos: Introdução Prática. Editora 

Manole. São Paulo, 2001. 

 

 

FIGURA I: Mapa da reflexologia das 

mãos; Palma da mão esquerda. Fonte: 

BROWN, Denise whichello. Reflexologia 

das mãos: Introdução Prática. Editora 

Manole. São Paulo, 2001 

 

FIGURA IV: Mapa da reflexologia 

das mãos; Face externa da mão 

esquerda. Fonte: BROWN, Denise 

whichello. Reflexologia das mãos: 

Introdução Prática. Editora Manole. São 

Paulo, 2001 
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Anexo C: Aprovação do Comitê de Ética 

 

 


