
 

 

 

1 

 

  
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

O ACOMPANHANTE E OS DESAFIOS DO CUIDADO HOSPITALAR: 

ACESSO OU BARREIRA? 
 

 

 

 
 
Autora: Ieda Cristina Pereira Sanches 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Lúcia Abrahão( UFF) 

 

Linha de pesquisa: O Contexto de Cuidar em Saúde 

 

 

 

 

 

Niterói, Julho de 2012 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

O ACOMPANHANTE E OS DESAFIOS DO CUIDADO HOSPITALAR: 

ACESSO  OU BARREIRA? 

 

 

 

 

 

 

Autor(a): Ieda Cristina Pereira Sanches 

Orientador(a): Profª. Drª. Ana Lúcia Abrahão 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 
Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da 
Universidade Federal Fluminense /UFF como parte 
dos requisitos para a obtenção do título de Mestre.  

 

 

Julho/2012 

 

 

 

 

Niterói, Julho de  2012. 

 

 



 

 

 

3 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

MESTRADOPROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 
  DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

O ACOMPANHANTE E OS DESAFIOS DO CUIDADO HOSPITALAR: 

ACESSO OU BARREIRA? 
 

 

 Linha de pesquisa: O contexto do Cuidar em Saúde 

 

Autora: Ieda Cristina Pereira Sanches 

 

Orientador(a): Profª. Drª. Ana Lúcia Abrahão( UFF) 

 

 

Banca examinadora:  

 

Profª. Drª. Ana Lúcia Abrahão- Presidente - UFF 

 

  Prof. Dr.  Núncio Antônio de Araújo Sól– 1ª Examinador-  UFOP 

 

Profª. Drª Lúcia Cardoso Mourão– 2ª Examinadora UFF 

 

 Suplentes 

Profª. Drª Maria Paula Cerqueira –UFRJ 

 

  Prof. Drª Marilda Andrade  

Niterói, Julho de 2012 

 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

  

S 211       Sanches, Ieda Cristina Pereira. 

O acompanhante e os desafios do cuidado hospitalar: 
acesso ou barreira? / Ieda Cristina Pereira Sanches. – 
Niterói: [s.n.], 2012.     

 139 f.  

 

Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) - 

Universidade Federal Fluminense, 2012. 

    Orientador: Profª. Ana Lúcia Abrahão. 

 
1. Relações Interpessoais. 2. Equipe de Enfermagem. 3. Hospitalização. 4. Acompanhantes 

Formais em Exames Físicos. I. Título.  

                                                                

         CDD 610.73 

 

 



 

 

 

5 

 

Dedicatória 

 Dedico este trabalho à  Evelyn Pereira, meu pai,  presença marcante em minha vida. 

                                                                                                           In memorian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

Agradecimentos 

 À  Cleusa,  minha mãe,  pelo seu amor incondicional e pela doce austeridade no comando da 

educação dos filhos... 

 À  João, meu marido, pela cumplicidade e parceria de longos anos, mas sempre me 

incentivando nos meus vôos solo... 

 À  Natasha e Caio,  filhos queridos, razão da minha vida e que me estimulam com a fantástica 

irreverência da juventude... 

 Mano Sérgio, Celinha e Biel, pelo aconchego e pela certeza que posso contar a qualquer 

momento com a presença de vocês... 

 `A  Profª Ana Abrahão, pelo  empenho  e  competência na realização do  trabalho,  sempre  

movida pela simplicidade que só o saber verdadeiro pode proporcionar... 

 Aos colegas do NUPGES pelas contribuições valiosas nas reuniões do grupo... 

 Aos colegas  de turma do MPEA  pelas manifestações de carinho e apoio nos momentos 

difíceis do curso... 

 Aos funcionários da EEAAC, pela presteza com que sempre nos atenderam, e em especial para 

a Rosane, a nossa querida e paciente secretária... 

 À Diretoria  e Gerência de Enfermagem do HUAP pela facilitação de meus estudos através da 



 

 

 

7 

 

redução de carga horária... 

 À Coordenadora de Enfermagem  e colegas plantonistas  da Clínica Cirúrgica Mista pela 

compreensão durante as minhas incursões nos horários mais tumultuados e pela torcida pelo meu 

sucesso...  

 Ao grupo de enfermagem do INTO por acolher-me com carinho, confiar no meu trabalho e, 

principalmente, por mostrar-me  que é possível realizar um bom trabalho na rede pública, sempre 

pautado na humanização e nos estudos... 

 Finalmente,  a todos os usuários do Sistema Único de Saúde, com os quais eu aprendo todos os 

dias e que são o meu maior incentivo para perseverar na difícil tarefa de ser enfermeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

Créditos 

Revisão em Inglês- Bruno Cabrita 

Revisão em Português- João Paulo Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

Resumo 

Esta pesquisa de dissertação tomou por objetivo geral analisar as barreiras e 

acesso ao cuidado de enfermagem a pacientes na enfermaria cirúrgica, em 

presença de acompanhantes, baseada nas seguintes questões norteadoras: A 

presença de acompanhantes na enfermaria de clínica cirúrgica interfere no 

cuidado em saúde? É possível a elaboração de ferramentas que auxiliem no 

estudo sobre a presença do acompanhante no cuidado ao usuário internado na 

enfermaria de clínica cirúrgica? Apesar de incentivos das políticas públicas de 

saúde para a permanência da família ou amigos durante a internação do paciente, 

os benefícios dessa prática podem ser ou não obtidos devido a problemas 

estruturais no hospital e no relacionamento entre a equipe de enfermagem e 

acompanhantes. Foi uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e para a 

coleta de dados foram utilizadas as entrevistas semi-estruturadas, pesquisa 

documental, observação de campo e grupo de discussão. Os sujeitos da 

investigação foram os pacientes internados, acompanhantes e equipe de 

enfermagem. O cenário foram as enfermarias de cirurgia de um hospital público 

no Municipio de Niterói. A coleta de dados foi realizada em duas etapas: a) 

Identificação dos analisadores através de entrevistas a usuários e pesquisa 

documental para a construção de caso analisador, realizadas em Agosto e 

Setembro de 2011 e; b) Realização de Grupo de Discussão com a participação de 

acompanhantes e membros da equipe de enfermagem, realizada em Maio de 

2012, para a apresentação dos analisadores através de esquetes. Os dados 

foram categorizados através da análise proposta por Bardin e interpretados à luz 

da Análise Institucional desenvolvida por René Lourau a partir dos anos 60 do 

século passado. Identificaram-se três categorias para análise, a saber: o cuidado 

dialógico, o cuidado compartilhado e o cuidado a quem cuida. Concluímos que o 

acompanhante ainda não possui um perfil conhecido no ambiente hospitalar, o 

qual desconhece a sua função e as suas atribuições, que o cuidado 

compartilhado é confundido pelos profissionais de enfermagem com o 

treinamento ao acompanhante e que a maioria dos problemas entre a equipe de 

enfermagem e acompanhantes ocorre por falta de diálogo, por motivos que 
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encontram explicação em situações impostas pelo sistema de saúde, tais como 

escassez de profissionais de enfermagem e falta de condições estruturais no 

hospital que propiciem conforto para os  acompanhantes e os profissionais.  

Foram respeitados os aspectos éticos, de acordo com a resolução 196/96. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, campo da 

pesquisa, respeitando os princípios éticos e legais relacionados à pesquisa com 

seres humanos e aprovado em 01/04/2011 sob o parecer nº 0053.0.258.000. 

Descritores: Relações interpessoais, equipe de enfermagem, hospitalização e 

acompanhantes de pacientes. 
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Abstract 

This dissertation research took as its main objective to analyze the barriers and 

access to nursing care to patients in the surgical ward, on the presence of 

companions, based on the following questions: Does the presence of companions 

in the surgical ward interfere in health care? Is it possible the development of tools 

that assist in the study about the presence of a companion in the care of 

hospitalized users in the surgical ward? Despite the incentives from public health 

policies for the persistence of family or friends during hospitalization user, the 

benefits of this practice may or may not be obtained due to hospital structural 

problems and in the relationship between the nursing staff and companions. It was 

a descriptive research of qualitative approach and for data collection were used 

semi-structured interviews, documentary research, field observation, if the 

analyzer and discussion group. The research subjects were hospitalized patients, 

companions and nursing staff. The setting was the surgical wards from a public 

hospital in the municipality of Niterói. Data collection was performed in two steps: 

a) Identification of the analyzers to users through interviews and documentary 

research to build the event analyzer, held in August and September 2011 and; b) a 

Group Discussion with the participation of companions and members of the 

nursing staff, held in May 2012, for the presentation of the analyzers through skits. 

Data were categorized by the analysis method proposed by Bardin and interpreted 

in the light of Institutional Analysis developed by René Lourau from the 60s of last 

century. We identified three categories for analysis: the dialogical care, the shared 

care and care for caregivers. We conclude that the companion does not have a 

profile known in the hospital environment, which its role and its responsibilities are 

unknowns, the shared care is confused by the nursing staff about training to the 

companion and that most problems between the nursing staff and companions 

occurs due to lack of dialogue, for reasons that are explained in situations 

imposed by the health system, such as shortages of nurses and lack of structural 

conditions in the hospital that will provide comfort for companions and 

professionals. We have respected the ethical aspects in accordance with 

Resolution 196/96. The study was submitted to the Ethics Committee in Research 
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of the hospital research field, respecting the ethical and legal principles related to 

human research and approved on 01/04/2011 under Opinion No 0053.0.258.000. 

Descriptors: Interpersonal Relations, Nursing, Team, Hospitalization and Medical 

Chaperones. 
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O Acompanhante e os Desafios do Cuidado Hospitalar: Acesso 

ou Barreira? Estudo Descritivo. 

 Introdução 

 

Considerações iniciais 

 

A partir de minha experiência profissional, adquirida na rede pública de 

saúde, nas áreas de assistência ao paciente crítico, semi-crítico e de internação, 

observei que as mudanças de diretrizes para a atenção à saúde relacionadas à 

integralidade e humanização assistencial ao usuário internado nem sempre 

vinham acompanhadas de uma mudança de atitude dos atores envolvidos no 

processo.  

Surgiu assim, o interesse em realizar um estudo sobre as relações 

estabelecidas entre os membros da equipe de enfermagem e os acompanhantes 

da clientela adulta em clínica cirúrgica, onde a permanência do cliente pode durar 

poucos dias ou estender-se até meses.  Percebi ao longo do tempo que o 

relacionamento entre as partes citadas pode ser responsável por criar obstáculos 

ou, pelo contrário, gerar acessibilidade ao cuidado em saúde durante uma 

hospitalização prolongada. 

 A situação torna-se mais evidente quando envolve as atividades do dia-a-

dia de profissionais de enfermagem, por estarem presentes em período integral e 

dividirem o mesmo espaço com clientes e familiares. Lembremo-nos de que o 

profissional de enfermagem é um ser humano, com características 

comportamentais capazes de facilitar ou dificultar as relações interpessoais ao 

seu redor.  

 Tratamos neste estudo por acompanhantes os indivíduos ligados ao 

paciente por laços consangüíneos ou por afinidade e que permaneçam no 

ambiente hospitalar durante o período necessário à recuperação do usuário 

internado.   

Nas últimas décadas e em especial a partir dos anos 90, tem-se valorizado 

o papel do acompanhante como facilitador no restabelecimento da saúde de 
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pacientes internados, assim como agente acelerador no processo de reabilitação. 

Tais conclusões são respaldadas pelas orientações das políticas públicas de 

saúde inicialmente semeadas pela implantação da Lei do Sistema Único de 

Saúde (Lei 8080/1990) na qual está garantida a integralidade da assistência, 

sendo esta entendid como o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema”(1990, cap. II; art, 7º) e que pressupõe o 

indivíduo como portador de demandas físicas, emocionais, relacionais e 

materiais1. 

No decorrer da pesquisa serão apresentados capítulos onde abordaremos 

as bases conceituais utilizadas no estudo, a saber: a política pública que orienta a 

extensão da assistência hospitalar aos círculos relacionais do usuário como 

garantia do princípio de integralidade e humanização da prestação de serviços em 

saúde2 e a concepção de cuidado a partir dos constructos do filósofo Heidegger3. 

Para finalizar o conteúdo conceitual, será apresentado o capítulo abordando o 

referencial teórico utilizado na análise dos resultados, a Análise Institucional. 

 

Questões norteadoras 

 

Mediante ao exposto, à realidade em que se dá o processo de internação 

aos usuários do serviço público e às dificuldades que os profissionais de saúde, 

em particular, os de enfermagem enfrentam na realização de suas atividades 

laborais, é oportuno indagarmos: A presença de acompanhantes na enfermaria de 

clínica cirúrgica interfere no cuidado em saúde?  É possível a elaboração de 

ferramentas que auxiliem no estudo sobre a presença do acompanhante no 

cuidado ao usuário internado na enfermaria de cirurgia cirúrgica? 

 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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 Analisar as barreiras e acessos ao cuidado de enfermagem a pacientes na 

enfermaria cirúrgica a partir da presença do acompanhante no ambiente 

hospitalar.  

 

Objetivos específicos: 

1 – Mapear por meio de casos analisadores as situações em que o 

acompanhante compromete o cuidado em saúde na enfermaria de cirurgia; 

2 – Identificar por meio desses casos de acompanhante na enfermaria, os 

componentes responsáveis pelas barreiras de acesso ao cuidado em saúde na 

enfermaria de cirurgia; 

3 – Enumerar por meio desses casos de acompanhante na enfermaria, os 

componentes responsáveis pela construção da acessibilidade ao cuidado e a 

atenção ao usuário internado na enfermaria de cirurgia; 

4 – Buscar evidências que revelem os analisadores para o estudo das barreiras e 

acessos ao cuidado em saúde na enfermaria de cirurgia, a partir da experiência 

apresentada. 

 

Justificativa e Relevância: 

A pesquisa e a reflexão sobre os fatores relacionais envolvendo a equipe de 

enfermagem e os acompanhantes dos clientes hospitalizados e que possam 

interferir na realização do cuidado em saúde justifica-se pela constatação de que 

uma prática já conhecidamente favorável à recuperação da saúde pode, ao 

contrário, funcionar como agente iatrogênico à harmonização do cliente 

hospitalizado. 

 Manter os vínculos afetivos e sociais do indivíduo que necessite permanecer 

no ambiente hospitalar, muitas vezes hostil, é fundamental e amplamente 

incentivado pelas políticas públicas de saúde. No entanto, são necessárias 

discussões a respeito de como tirar proveito máximo desta possibilidade. 
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Aos profissionais de enfermagem e em especial ao enfermeiro, configura-se 

a oportunidade de afirmação da identidade profissional como o responsável pelo 

cuidado integral e humanizado ao cliente; a reafirmação de sua contribuição 

inigualável no cenário das profissões que atuam na área da saúde. 

Este estudo contribui para as instituições de saúde, em particular o Hospital 

Universitário Antônio Pedro, campo da pesquisa, a possibilidade de avançar no 

objetivo da qualidade em serviço, atendendo não só aos anseios da população a 

qual presta a assistência, mas também às orientações preconizadas pelas 

políticas públicas de saúde e aos organismos de certificação de qualidade, como 

por exemplo, o Consórcio Brasileiro de Acreditação. Estes organismos exigem 

que os usuários, acompanhantes e familiares recebam atenção e esclarecimentos 

sobre os seus direitos desde o momento em que procuram os hospitais para 

iniciarem a terapêutica necessária. Além disso, a instituição cenário do estudo 

pretende em sua visão institucional “ser reconhecido como um centro de 

excelência nacional e internacionalmente, por sua capacidade técnica, seu valor 

humano e sua gestão administrativa transparente...”4, o que não é tangível sem 

que sejam valorizados os aspectos humanísticos envolvidos na prestação de  

serviço em saúde. 
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Revisão de Literatura: 

Apesar da política instituída e da consciência crescente entre os gestores e 

profissionais da área de saúde, o que se verifica é o tratamento fracionador do 

indivíduo ainda exercido nos hospitais e até mesmo em unidades básicas de 

saúde, onde o profissional de saúde responsabiliza-se individualmente pela fatia 

que lhe cabe no processo de adoecimento e tentativa de cura, ignorando a 

importância da interação da equipe com o paciente, com acompanhantes e entre 

si para a potencialização de esforços, proporcionando resultados mais efetivos e 

gratificação aos envolvidos5,6. 

 

Como possibilidade de resgate dos vínculos afetivos e dos referenciais de 

vida, surge a figura do acompanhante ao paciente com participação importante 

durante a vulnerabilidade da saúde do indivíduo, principalmente em vigência de 

internação prolongada.  

O acompanhamento familiar para pacientes pediátricos e parturientes  

parece já possuir uma estruturação razoável, tanto nas questões institucionais 

como no âmbito da aceitação e adaptação entre os membros da equipe de 

enfermagem. Entretanto, persistem as dificuldades no gerenciamento de 

enfermagem na presença de acompanhantes para clientes adultos, em que se 

observam cotidianamente problemas de ordem burocrática, física e de 

relacionamento com os trabalhadores de saúde de uma forma geral7. 

 Apesar do respaldo legal ao acompanhamento de idosos acima de 60 

anos, garantida pela Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, denominada de 

Estatuto do Idoso8, a situação para o exercício do acompanhamento a este 

segmento de pacientes não se distancia da observada para o usuário adulto 

internado. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização, adotada pelo SUS e 

com diretrizes muito bem apresentadas em seus manuais, destacamos as 

orientações da Cartilha da PNH sobre Visita Aberta e o Direito a Acompanhante, 

onde é apontada “a necessidade da criação de um ambiente relacional” (2007, pg. 
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4)  que viabilize ao cliente a possibilidade de redescobrir o sentido e o valor de 

sua existência neste momento desfavorável imposto pela hospitalização. O 

documento reconhece que faltam estrutura física e profissionais destinados ao 

acolhimento destes acompanhantes9. 

Sendo assim, os acompanhantes podem ser vistos como elementos de 

obstrução ao desenvolvimento das atividades hospitalares, gerando 

manifestações de descontentamento da equipe de enfermagem  no decorrer da 

internação.  

Na verdade, o acompanhante pode permanecer no limite entre o acesso e 

a barreira na terapêutica do cuidado, assim como se constituir em um aliado 

importante no processo de reabilitação do usuário. 

As restrições do ambiente físico hospitalar ao exercício do 

acompanhamento familiar são bastantes grandes, posto que ainda não foram 

colocadas em prática todas as orientações do SomaSus, o Sistema de Apoio à 

Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde, uma ferramenta elaborada 

pela equipe técnica da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para auxiliar 

gestores e técnicos de instituições de saúde a planejar, avaliar e elaborar projetos 

de investimentos em infraestrutura. Nele são regulamentadas as normas 

necessárias para ambientes e mobiliários hospitalares, as quais acrescentariam 

maior conforto para acompanhantes, menores dificuldades à execução de tarefas 

de enfermagem e melhores condições para o controle de infecções hospitalares10. 

 O que se observam na maioria dos hospitais públicos são unidades 

edificadas sem planejamento, adaptadas em função do atendimento à demanda 

populacional, maior a cada dia, e que comportam enfermarias coletivas, com 

quantitativo de leitos maior do que o desejável. Desta forma, é possível imaginar a 

dificuldade em inserir outros atores fixos, no caso os acompanhantes, neste 

cenário já conturbado. 

Durante um  período de atuação no ambulatório de um hospital público com  

experiência bem sucedida de admissão ao usuário,  tive a oportunidade de realizar 

observações que me acompanharão em todos os locais nos quais eu ainda venha 

a atuar.   

No momento da admissão, o usuário e eventuais acompanhantes eram 
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recebidos pela equipe multiprofissional de saúde, sendo realizadas as consultas 

médica e de enfermagem, além de serem atendidos por assistente social e 

nutricionista. Era então realizado o acolhimento e fornecidas todas as informações 

que fossem solicitadas. Os acompanhantes e pacientes contavam ainda com 

suporte psicológico na unidade de internação, mediante solicitação própria ou 

encaminhamento do médico ou do enfermeiro da unidade. Ficava evidente 

durante todo o período de internação, o quanto a escuta e a orientação diminuíam 

a ansiedade e o surgimento de possíveis agentes estressores relacionados à 

hospitalização. 

Por outro lado, se analisarmos os antecedentes históricos na composição 

da dinâmica hospitalar, vemos a perpetuação de regras pesadas, rigorosas, 

visando manter a ordem vigente e o exercício do poder, anteriormente exercido 

por cuidadores sem formação técnica, sobre uma clientela desfavorecida e 

marginalizada11.  

Atualmente, cabe à enfermagem o papel disciplinador e mantenedor da 

ordem e a alta demanda por procedimentos de enfermagem atribuída ao número 

reduzido de profissionais não favorece o tratamento individualizado ao usuário 

sob seus cuidados. 

Para que o paradigma da distância entre a enfermagem e o paciente em 

sua integralidade possa ser quebrado, é necessário que os profissionais da área 

desenvolvam estratégias internas e externas que visem à humanização do 

cuidado. Muitas vezes é imposto ao acompanhante o isolamento, o silêncio, para 

que o mesmo se mantenha distante, não pondo em risco as rotinas e regras pré-

estabelecidas12. 

 Sendo assim, é de responsabilidade da enfermagem a criação de 

ambiente agradável, acolhedor, onde o cuidado possa ir além de implicações 

físicas e traduzido em disponibilidade afetiva e ações protetoras da dignidade e 

da  individualidade do paciente13. 

Se fizermos um retrospecto ao final do século XVII, perceberemos que a 

valorização da proximidade do paciente ao seio familiar foi defendida por uma 

parcela do meio acadêmico e que a hospitalização, devido à sua impessoalidade, 

chegou a ser considerada iatrogênica e agravadora dos males 14. 
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Obviamente o contexto social em que vivemos já não poderia 

absolutamente condenar a internação, que em muitos casos é a melhor 

alternativa. Não podemos ignorar os benefícios trazidos pelos desenvolvimentos 

científico e tecnológico, mas temos que defender o resgate dos componentes 

afetivo e humanísticos do ato de cuidar. 

   

Devemos também analisar os fatos a partir da ótica do acompanhante. Em 

estudo efetuado junto a este segmento, Dibai e Cade15 analisaram a percepção 

do acompanhante sobre a sua experiência ao lado do paciente adulto. Os 

resultados demonstraram que os fatores principais que os levaram à disposição 

para o acompanhamento foram a afetividade que os ligavam ao paciente e o 

sentimento de obrigação em retribuir àquele ente o desvelo recebido ao longo dos 

anos, enquanto familiar ou amigo. 

Para estes acompanhantes, além das dificuldades relacionadas à falta de 

infra-estrutura, como por exemplo, não haver local adequado para repouso, 

higiene e por vezes, alimentação, algumas demandas pessoais como a 

necessidade de interagir com outras pessoas no hospital e retornar às suas 

atividades diárias foram citadas.  Muitos relataram saudade de cônjuges, do 

convívio com o círculo de amizades e religioso como penosos e agravantes do 

quadro de ansiedade e tristeza causado pela doença de seu ente querido. Nesse 

contexto, o ambiente hospitalar torna-se desagradável, confuso, gera sentimento 

de rejeição, insatisfação e insegurança. Desse panorama, é possível se 

compreender as reações às vezes hostis apresentadas por essas pessoas que 

estejam passando por um nível tão elevado de stress15.  

Em se tratando de Unidades de Terapia Intensiva, onde atuei no período 

de 2003 a 2009 como Coordenadora de Enfermagem, pude observar o 

distanciamento ainda maior entre os profissionais de saúde e os acompanhantes 

ou familiares dos usuários internados. Este período representou grande 

importância para o meu desenvolvimento profissional, pois fui graduada na 

década de 80 e, portanto, recebi a formação tecnicista preconizada na época. No 

entanto, desde cedo contestei a supervalorização da técnica em detrimento dos 

valores humanísticos necessários ao desempenho dos profissionais de 
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enfermagem.  

Vários são os aspectos envolvidos neste distanciamento, destacando-se a 

urgência da tomada de decisões e realização de técnicas variadas, a dificuldade 

do paciente manifestar as suas emoções e a falta de preparo emocional dos 

profissionais em lidarem  com a morte.  Sendo assim, constata-se que o processo 

de humanização envolvendo clientes, acompanhantes e profissionais de saúde 

ainda é bastante insipiente, pois a estrutura física e organizacional da maioria 

dessas unidades ainda prioriza a conveniência dos profissionais de saúde16. 

A integração a um ambiente que propicie conforto, segurança e afetividade, 

além de cuidados técnicos é então indispensável para a promoção e a 

recuperação da saúde individual e coletiva. Este ambiente na quase totalidade 

dos casos requer a existência de referências domiciliares ou da comunidade da 

qual faz parte o cliente internado. 

Para Soares da Costa “a prática da humanização das relações de trabalho 

deve ser observada ininterruptamente e pautar-se nos preceitos da ética” (2004, 

pg 17) . Esta integração favorece o diálogo, tornando o ambiente de trabalho mais 

prazeroso e produtivo para todos os segmentos envolvidos no cuidado ao 

paciente hospitalizado17. 

A maioria das publicações envolvendo a qualidade das relações entre a 

equipe de enfermagem e familiares ou acompanhantes de pacientes internados 

provém de docentes, o que denota pouco interesse ou preocupação dos 

enfermeiros assistenciais com o tema18. Entretanto, as causas desse desinteresse 

e falta de preocupação ainda não foram estudadas, podendo estar relacionadas 

às dificuldades no exercício da enfermagem no ambiente hospitalar. 

Emergem do cotidiano outros agravantes para o prejuízo do 

relacionamento interpessoal, tais como as grandes demandas de tarefas 

administrativas, os procedimentos que envolvem alta tecnologia, a necessidade 

de agilidade na execução de tarefas - especialmente no cuidar de pacientes 

críticos ou semi-críticos - as jornadas múltiplas de trabalho com prejuízo da 

qualidade de vida para os profissionais de enfermagem, o subdimensionamento 

das equipes e o distanciamento emocional inconsciente, que pode ser 

compreendido como um mecanismo de defesa que facilita o enfrentamento de 
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situações rotineiramente estressantes. De uma forma geral, os profissionais de 

enfermagem não são preparados para conviver com a contínua exposição ao 

sofrimento e à morte 19. 

É necessário que o olhar sobre o cliente internado seja voltado para as 

necessidades que vão além do conforto físico, pois já é conhecida a participação 

do componente emocional na melhora ou agravamento das condições de saúde 

do indivíduo, inclusive no aumento da resistência imunológica e adesão ao 

tratamento. 

Este estudo se enquadrou na linha de pesquisa do “O Contexto do Cuidar 

em Saúde”, pois discute as implicações das relações humanas no cuidado de 

enfermagem, sendo o objeto do estudo as relações interpessoais estabelecidas 

entre a equipe de enfermagem e os acompanhantes de usuários hospitalizados. 
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Base Conceitual 

 

1- Definindo o Cuidado 

 

 Ao iniciarmos o pré-projeto desta pesquisa, ficou evidente a necessidade 

de explicitar em um capítulo, ainda que de forma sucinta, o que estamos 

chamando de cuidado. Cuidado este que poderia ser acessibilizado ou 

seriamente prejudicado pelos ruídos nas relações interpessoais entre 

acompanhantes de pacientes hospitalizados e os profissionais da equipe de 

enfermagem da unidade em estudo. Chamamos atenção para o fato de que nas 

enfermarias estudadas, mesmo não havendo urgência em relação aos 

procedimentos técnicos a serem executados, os aspectos subjetivos inerentes à 

situação de pacientes que permanecem muito tempo restritos ao leito podem 

tornar-se seriamente comprometedores da recuperação dos mesmos. 

Muito se tem discutido e escrito sobre o cuidado em enfermagem, que com 

a expansão tecnicista da área de saúde, com ênfase em estudos experimentais, 

teve o seu componente humano e social esquecido. Sendo assim, a 

intersubjetividade nas relações teve a sua importância reduzida, em detrimento do 

desenvolvimento tecnológico e dos interesses econômicos.   

Apesar disso, Nébia20 em pesquisa sobre a percepção de pessoas 

hospitalizadas sobre o que considerariam como “cuidado”, apurou que para o 

usuário, o componente humanitário envolvido nas atividades de enfermagem é 

preponderante para o seu bem-estar. Além das atividades restauradoras da 

saúde, tais como medicações, cateterismos, mensurações e restauradoras da 

integridade física, como higienização e alteração de decúbito, os usuários 

entrevistados citaram e enfatizaram as iniciativas relacionadas ao embelezamento 

corporal e, principalmente, as atitudes relacionadas ao resgate da integridade 

pessoal e do sujeito social, envolvendo o respeito à privacidade e ao desejo do 

usuário e a integração com familiares ou cuidadores deste. 

Procuraremos então discutir o significado ontológico do cuidado, baseados 

na afirmação amplamente discutida e aceita de que enfermagem é a ciência do 
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cuidado. 

E o que seria afinal, ontologia? O termo surgiu com o nascimento da 

Metafísica, cujos conceitos foram lançados por Aristóteles, embora filósofos 

anteriores já houvessem formulado questionamentos primitivos a cerca da origem 

e da imaterialidade dos seres, assim como suas relações. O termo ontologia 

então, a partir do século XVII, passou a ser utilizado para distinguir o estudo do 

ser como tal21. 

Ao longo dos séculos, vários filósofos, ligados às diversas correntes de 

pensamento e convicções religiosas contribuíram para o que se chama hoje de 

ontologia contemporânea, uma vez que o conhecimento sobre a origem e 

motivação de todos os entes certamente sempre foi e continuará sendo instigante, 

permitindo muitas reflexões ... 

No século XX, mais precisamente em sua terceira década, o filósofo 

alemão Martin Heidegger (1889-1976), um dos mais influentes pensadores deste 

século, lança uma corrente de pensamento chamada por muitos de “corrente 

ontologista”.  

Heidegger, como grande parte dos filósofos desde a antiguidade, iniciou 

seus estudos na teologia, num momento cultural de contestação ao difuso 

pensamento positivista reinante na Europa. Após rompimento com o catolicismo, 

Heidegger abraça a filosofia, destacando-se na busca pelo sentido do ser22.  

Este filósofo contemporâneo propõe que seja feita a distinção entre ôntico 

e ontológico.  Designa-se como ôntico a essência ou estrutura própria do ser, o 

que o distingue dos outros, e ontológico o estudo filosófico dos seres, a 

investigação pelo pensamento das modalidades ônticas e os métodos para o 

estudo de cada uma delas. Resumindo, o ôntico refere-se ao ente em sua 

existência propriamente dita e o ontológico toma o ente como objeto do 

conhecimento.  

 Conforme Chauí (2000, pg 308), na filosofia contemporânea ampliam-se  

os questionamentos que orientam  a ontologia.  À pergunta fundamental “o que é 

que é isto?”, que visa o conhecimento sobre o modo de ser dos entes, torna-se 

indispensável a questão “para quem é que isto é?”, visando o conhecimento sobre 

o sentido ou significação dos mesmos23. 
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Não é nossa pretensão o aprofundamento nas inesgotáveis possibilidades 

de reflexão sobre tão complexa obra como a de Martin Heidegger. No entanto, 

torna-se necessária a apresentação dos constructos fundamentais de seu estudo 

ontológico. 

 

1.1 – Heidegger, o filósofo do Cuidado - Constructos fundamentais 

 

Como intuito de definir o cuidado de enfermagem segundo o pensamento 

de Heidegger, é necessário que apresentemos os constructos que fundamentam 

a sua teoria do cuidado. 

 Dasein- É o ser-aí, uma forma de dizer que o ser atinge o sentido de 

sua existência a partir da forma como age. O ser não existe sem as 

suas formas de manifestação. Presença. 

 Ser-em - Não possui o sentido de que o ser está “dentro” de algo e sim 

de que o ser abriga, ou está junto a. “É, pois, a expressão formal e 

existencial do ser da presença que possui  a constituição essencial do 

ser-no-mundo”3. 

 Ser-no-mundo – Significa que o ser não existe em si mesmo, mas na 

relação com os outros e as coisas, tendo em consciência a sua 

presença no tempo e no mundo. 

 Existencial – Refere-se à presença e às estruturas que compõem o ser 

do  homem. 

 Existenciária - Remete aos limites ao exercício de existir, devidos à 

fatualidade imposta pela época, idéias, situações peculiares, entre 

outros. 

 Ôntico - Diz-se do que se relaciona ao ente, o existente múltiplo e 

concreto, tudo o que é percebido. 

 Ontológico - Se refere à essência ou natureza geral de cada 

particularidade existente. Antecede à manifestação ôntica. 

 Cura- Característica ontológica do ser-no-mundo e diz respeito à 

capacidade de zelo e cuidado: constituição ontológica da presença. 
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 Cuidado – Estruturação da presença em qualquer relação; 

característica e finalidade essencial do ser-no-mundo, através da 

compreensão do que é importante; modo positivo de cuidar dos entes. 

Dimensão ôntica da cura. Do ponto de vista ôntico, significam os atos 

realizados conscientemente para a restauração ou manutenção da 

saúde.  

 

1.2- O cuidado para Heidegger 

 

 Heidegger parte do princípio de que o cuidado é a finalidade da existência 

humana e que seu objetivo se concretiza com a possibilidade de cura. Para ele, o 

cuidado é responsável não só pelo prazer de quem o recebe, mas também como 

possibilidade de gratificação e realização de quem o pratica. 

 Em sua obra, Heidegger afirma que o ser alcança a capacidade de lançar-

se ao mundo através do que denominou dasein, ou presença, como foi traduzido 

o termo para nossa língua. É através dela que se concretiza a possibilidade de 

lançar-se ao mundo ao encontro de si e dos outros entes. Este lançar-se ao 

mundo pode ser exercido de forma autêntica ou inautêntica.  

 O modo autêntico de exercer a presença e lançar-se ao mundo 

pressupõe abertura do ser para além de sua existencialidade, viabilizando o 

cuidado como meio de obter a cura.  

No segundo caso, na forma inautêntica de lançar-se ao mundo, o ser é 

lançado para fora de si sem que esteja preparado para exercer a sua existência 

de forma plena, permanecendo refém de sua própria existencialidade e, portanto, 

vivendo num mundo próprio, indiferente aos acontecimentos que o cercam. Nesse 

sentido, torna-se um ser inapto para a cura, por esta requerer disponibilidade de 

encontro, troca com o semelhante. 

 Para o filósofo, o ser atinge a capacidade de lançar-se ao mundo através, 

primeiramente, do auto-conhecimento e da inquietação pelos fatos que o  cercam. 

Denominou esta inquietação de angústia. Considera que a angústia seja o ponto 

de partida para a busca da cura e, sendo assim, algo extremamente positivo e 

enriquecedor. 
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 Torna-se evidente a sintonia existente entre o pensamento de Heidegger e 

a atuação da enfermagem. Nota-se no cotidiano hospitalar a existência de 

profissionais que estão-no-mundo e os que são simplesmente dados-ao-mundo. A 

distinção se reflete no tipo de relações que estabelecem com os seus pares, 

pacientes e coletividade.  

 É indispensável o aprofundamento dos estudos sobre a ontologia do 

cuidado de enfermagem, assim como o da ontologia do cuidado dos demais 

profissionais da área de saúde, visto que se interrelacionam e se completam . 

 

1.3. A Enfermagem como ciência e a busca do cuidado perdido 

 

 Em determinado momento de sua obra, Heidegger preocupa-se em refletir 

sobre a forma e profundidade das relações. Para ele, a indiferença e a 

intolerância no estabelecimento das relações entre as pessoas não significaria o 

contrário ao ser-com. Ao invés disso, levanta a possibilidade de que o ser-com 

poderia estar se perdendo de si, se afastando de si.  Ao procurarmos traçar um 

paralelo em relação à “crise” do cuidado integral e humanizado que a 

enfermagem procura atualmente resgatar, apesar das pressões em contrário, 

podemos então procurar as respostas ao que seria o “perder-se de si mesmo” no 

trabalho cotidiano da enfermagem. Assim como a atualidade modificou de forma 

drástica as relações entre indivíduos próximos, como parentes, vizinhos e amigos,  

como supor não haver interferência também nas relações de trabalho, mesmo 

que este esteja diretamente ligado à satisfação das necessidades mais 

intrínsecas do homem? 

 Heidegger ressalta a necessidade de que o ser-em no mundo encontre-se 

a si mesmo, além de se lançar-se ao encontro do outro. Estabelece também a 

diferença entre conviver com um objetivo comum e empenhar-se em comum para 

a obtenção de um objetivo:  

A convivência recíproca daqueles que se empenham na 

mesma coisa alimenta-se, muitas vezes de desconfiança. 

Inversamente, o empenhar-se em comum pela mesma coisa 

determina-se a partir da presença apreendida, cada vez, 
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propriamente. É essa ligação própria que possilita a justa 

isenção, que liberta o outro em sua liberdade para si 

mesmo.(2006, pg.17)3. 

Chegamos, então, à compreensão de que o cuidado do qual o usuário dos 

sistemas de saúde necessita, nem sempre está contido em planejamentos 

altamente (de)eficientes e rígidos. Estes  visam principalmente cumprimento de 

metas de produção ou atendem às necessidades de se manter a estabilidade do 

ambiente hospitalar com suas deficiências crônicas e cômodas para alguns. 

As dificuldades no exercício da profissão se traduzem pela necessidade de 

compensar os baixos salários através de múltiplas jornadas de trabalho e o 

esfriamento das relações interpessoais da contemporaneidade. Estes fatores 

fazem com o que o profissional de enfermagem tenha perdido a sua dimensão 

cuidadora ao aprisionar-se em sua própria existência e em seus próprios 

problemas.  O fato traduz-se numa prática sem compromisso, sem a tomada de 

decisões necessárias, num deixar-se “levar” pela vida e suas turbulências.  

Entretanto, a sua insatisfação muitas vezes é gritante.  

Acreditamos que se o indivíduo um dia foi capaz de realizar essa opção 

profissional por acreditar em seus propósitos e na gratificação que pode significar 

o cuidado ao outro, dentro de si pode estar o resgate da auto-estima profissional.  

Isso não diminui a necessidade de medidas gerenciais que contribuam 

para a valorização profissional, seja no investimento da melhoria das relações de 

trabalho, na realização de dinâmicas de grupo, no combate à verticalização do 

planejamento assistencial, entre outras. 

 

1.4 – O cuidado como tecnologia em saúde 

  

Define-se como tecnologia “o conjunto de conhecimentos, especialmente 

princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”24. E 

para que os recursos tecnológicos sejam criados em função da melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos, são necessários três requisitos fundamentais, 

quais sejam, a necessidade de criação do recurso destinado à solução ou 

minimização de problema detectado, o conhecimento científico que oriente as 
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etapas do raciocínio criador e a criatividade que possibilite encontrar o caminho 

mais eficaz25. No ramo da prestação de serviços em saúde, os recursos 

tecnológicos de diversos graus de complexidade brotam em velocidade 

assustadora. Aliada aos recursos tecnológicos temos implementada em nosso 

país uma política de saúde reconhecida internacionalmente por sua  grande 

abrangência.  

 No entanto, o que vemos diariamente em nossa prática profissional e até 

mesmo através da mídia é que o modelo assistencial disponível não tem atingido 

os seus objetivos de proporcionar assistência integral, humanizada e equânime 

entre os seus usuários. Sendo assim, muitas críticas e sugestões de alterações 

nesse modelo têm surgido, assim como afirmações de que não é o modelo e sim 

os valores que norteiam a conduta profissional de seus agentes que precisa ser 

modificada. 

A experiência profissional na área assistencial nos mostra que, de 

fato, a diferença nos resultados obtidos reflete-se em quão o profissional está 

disposto a comprometer-se, implicar-se na execução de suas tarefas cotidianas. 

Neste sentido, concordamos com Mehry 26 ao defender que: 

Será necessário constituir-se uma nova ética entre os 

profissionais, baseada no reconhecimento de que os 

serviços de saúde são, pela sua natureza, um 

espaço público, e que o trabalho neste lugar deve ser 

presidido por valores humanitários, de solidariedade 

e  reconhecimento  de direitos de cidadania em  torno 

da assistência em saúde [...] constituir um novo 

modelo assistencial, pressupõe a formação de uma 

nova subjetividade entre os trabalhadores que 

perpassa seu arsenal técnico utilizado na produção 

de saúde(2002, pg. 12). 

Do ponto de vista dos custos materiais e qualificação técnica, as 

tecnologias em saúde podem ser classificadas em leves, leve-duras e duras. As 

tecnologias duras são as relacionadas a equipamentos tecnológicos, normas, 

rotinas e estruturas organizacionais; as tecnologias leve-duras são as que 

compreendem todos os saberes bem estruturados no processo de saúde; e as 
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tecnologias leve são as que se referem às tecnologias de relações, de produção 

de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização27. 

 Considera-se atualmente que as tecnologias leves em saúde sejam a base 

da enfermagem, que deve planejar, executar e avaliar as suas ações 

considerando a individualidade e a integralidade das populações às quais 

atende28. Embora este pensamento já exista desde o surgimento da profissão, a 

necessidade de afirmação como ciência e o envolvimento pelo movimento 

tecnicista da saúde que se iniciou na década de 80 do século XX, fez com que por 

algumas décadas a ênfase na humanização fosse reduzida e o perfil do 

profissional de enfermagem se voltasse para a eficiência administrativa e 

desempenho técnico irrepreensível.  

Na década passada, criadas a partir das orientações do Sistema Único de 

Saúde, foram lançadas as diretrizes do HumanizaSus, que apontam no sentido  

da  clínica ampliada, co–gestão, acolhimento, valorização do trabalho e do 

trabalhador, defesa dos direitos do usuário, fomento das grupalidades, coletivos e 

redes, construção da memória do SUS2.  

Entretanto, o desafio para o profissional de enfermagem tem sido aliar a 

utilização das tecnologias duras às leves, uma vez que o grande aporte de 

pacientes à rede hospitalar e a falta de redimensionamento das equipes de 

enfermagem reduz o tempo disponível à beira do leito e as possibilidades de 

planejamento para as atividades.  

Acrescentemos os interesses financeiros e políticos no setor de saúde, que 

incentivam a incorporação de recursos tecnológicos na produção dos serviços. 

Isto faz com que boa parte dos usuários valorize um hospital em função da 

hotelaria e dos recursos tecnológicos presentes, ignorando os valores que a 

competência profissional e o calor humano possam agregar ao restabelecimento 

ou manutenção de sua saúde. 

Tanto o uso de recursos tecnológicos como o estabelecimento de vínculos 

interpessoais devem fazer parte do cuidado de enfermagem, pois se destinam à 

obtenção do bem-estar dos indivíduos28. 

Concordamos com Martins29, quando afirma que os avanços tecnológicos 

têm nos levado a refletir sobre o que a enfermagem foi, é e será. O que é capaz 
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de causar a desumanização e a despersonalização do cuidado de enfermagem 

não é a tecnologia em si, mas o significado e a dimensão dados a ela pelos 

profissionais que a utilizam. A autora afirma ainda que “a tecnologia não é um 

paradigma de cuidado oposto ao toque humano mas, sobretudo, um agente deste 

toque” (2002, Editorial). 

Mediante ao exposto, ratificamos a posição de que as mudanças de atitude 

sejam a solução para o problema da prestação de serviços em saúde e do 

cuidado de enfermagem, de modo geral. É necessário então que cada um de nós 

assuma a parte que nos cabe, sabendo que cada um tem um papel importante 

nesta mudança. Quer nas entidades de classe a quem cumpre a vigilância sobre 

as condições de trabalho ofertadas aos seus pares, quer ao profissional gestor no 

empenho em manter o incentivo ao grupo que dirige, assim como empenhar-se 

na avaliação das ações executadas, ouvindo sempre as partes envolvidas e, 

finalmente, ao profissional assistencial, que procure sempre realizar as suas 

atividades de forma competente, lembrando-se que a competência nesse caso 

pressupõe zelo, atenção, humanidade, além dos requisitos técnicos. 
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2- A Humanização como Política Pública de Saúde no Brasil 

 

2.1-Histórico 

Em 2000, a comunidade de saúde na rede pública foi convocada pelo 

então Ministro da Saúde, José Serra, a reunir-se com o objetivo de discussão e 

criação do Projeto Piloto do Programa Nacional de Humanização na Assistência 

Hospitalar. Esta iniciativa deu-se baseada na constatação através de pesquisas 

junto aos usuários de que os “maus-tratos” sofridos na busca de atenção em 

saúde repercutiam de forma mais contundente diante da população do que a falta 

de médicos, medicamentos e recursos materiais de um modo geral. 

Este movimento consistiu num trabalho realizado em 10 hospitais públicos 

de capitais no país, com realidades sócio-demográficas e culturais distintas. Daí 

veio o subsídio para o lançamento do Programa Nacional de Humanização na 

Assistência Hospitalar (2001). 

 Por tratar-se de um programa, o documento trazia estratégias e 

cronogramas de implementação dessas estratégias, atrelados às respectivas 

avaliações das etapas. O programa dava ênfase à promoção de uma nova cultura 

de atendimento à saúde, aprimorando as relações entre profissionais, entre 

profissionais-usuários e entre hospital e comunidade, visando à melhoria da 

qualidade e à eficácia dos serviços prestados por estas instituições30.  

No entanto, devido ao caráter fragmentado dos programas, com estratégias 

pré-definidas e direcionadas, pouco ou nada flexíveis e que não viabilizam a 

horizontalidade da gestão, ficou evidente que o PNH não seria efetivo para 

difundir uma nova cultura nos serviços de saúde por não apresentar, como nas 

políticas, diretrizes transversais, ou seja, com penetração em todos os níveis 

operacionais da saúde, estimulando inclusive a cogestão dos processos de saúde 

pelos prestadores, usuários e coletividade. 

Posteriormente, o programa foi substituído por uma política de assistência, 

que aborda a problemática da humanização em saúde de forma transversal e 

denomina-se “Humaniza Sus”. Como política transversal, a entendemos como um 

conjunto de diretrizes e princípios que se traduzem em ações nos diversos 
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serviços de saúde, caracterizando um esforço coletivo. 

 A Humanização, como política transversal, supõe necessariamente que 

sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de 

saber/poder que se ocupam da produção da saúde. Preconiza assim a cogestão 

das ações individualizadas de saúde entre gerências e profissionais da 

assistência, assim como entre prestadores e usuários. Esta política alicerça seus 

pilares no binômio profissional de saúde/usuário, ressaltando as relações 

interpessoais como potenciais formadoras de acolhimento e vínculo, levando à 

responsabilização destes pelas ações adotadas em nome da qualidade de vida e 

culminando na autonomização do indivíduo para gerenciar sua saúde2. 

 

2.2-Considerações Gerais 

 

 Embora o tema humanização em saúde seja muito discutido e citado 

atualmente, ainda não se alcançou uma forma efetiva de implantação da atitude 

humanitária no meio hospitalar. Podemos tentar explicar o fato por diversos 

modos. No entanto, o ponto nevrálgico da questão pode estar no próprio objetivo 

do PNHAH, quando cita a necessidade de promover uma nova cultura no 

atendimento à saúde.  

Sabemos que uma cultura não se altera da noite para o dia e que para que 

isso aconteça, seriam necessárias mudanças estruturais profundas nas formas de 

gestão biomédica vigente. 

 Como seres humanos que são os profissionais de saúde, além de gestos 

solidários, cooperativismo, altruísmo, também é de se esperar que existam 

vaidades, conflitos de interesses e poderes absolutos e inquestionáveis nas 

instituições de saúde31. 

 Cabe ressaltar que a área de saúde não possui hierarquia baseada na 

área profissional de forma legal, mas implicitamente, a questão cultural impõe 

domínio de profissões sobre as demais, o que gera “engessamento” nas ações e 

prejuízos na execução de planejamentos, por melhor estruturados que sejam. 

 Como já citado anteriormente, o Humaniza Sus centraliza a sua atenção ao 

incremento do estreito inter-relacionamento entre o prestador de saúde e o 
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usuário e suas redes sociais, e acredita que para que isso seja possível é 

necessário que sejam estimulados mecanismos de valorização do profissional e 

de escuta ao usuário. 

 A respeito da valorização do profissional de saúde não vislumbramos um 

cenário promissor a curto ou médio prazo, pois as condições de remuneração e 

de trabalho não têm sido privilegiadas pelos gestores. A sobrecarga de trabalho, a 

escassez de recursos - que coloca esse profissional em linha direta de atrito com 

a população - e a verticalização das ações de saúde, fazem com que a mudança 

de atitude desejada não aconteça de modo a atender às expectativas do utilitário 

dos serviços de saúde. 

Por outro lado, a escuta ao usuário significa ao prestador de serviços em 

saúde muitas vezes a desconstrução de valores apreendidos como verdades em 

sua formação profissional, além do despimento de preconceitos de ordem cultural 

e religiosa, entre outros. É indispensável, pois, que o profissional tenha condições 

de se reinventar de acordo como as necessidades se imponham.  

Outra questão importante a se considerar é a dialogicidade como 

fundamental para o estabelecimento de rede de comunicação que possa atender 

aos princípios norteadores da assistência humanizada, equânime e integral ao 

indivíduo, propostas pelo SUS32. 

 

 

2.3-Princípios Norteadores do Humaniza Sus 

 

 A política de humanização elegeu cinco princípios norteadores, a saber: 1- 

Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 

compromissos/responsabilização; 2- Estímulo a processos comprometidos com a 

produção de saúde e com a produção de sujeitos; 3- Fortalecimento do trabalho 

em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade; 

4- Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS; 5– Utilização da informação, da 

comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção 
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de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos (2001, pg10)30. 

 

2.4-Abrangência do Humaniza Sus 

 

São determinadas diretrizes específicas por nível de atenção, nas 

seguintes áreas: atenção básica; urgência e emergência, nos pronto-socorros, 

nos pronto-atendimentos, na assistência pré-hospitalar e outros; na atenção 

especializada; na atenção hospitalar. 

Nos deteremos nas diretrizes que determinam as ações no ambiente 

hospitalar, por tratar-se do cenário da pesquisa em foco. Estas se dividem em 

relação aos parâmetros A e B, com a maioria das diretrizes em comum. As 

diferenças serão expostas mais adiante.  

- É prevista a existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH), 

cuja finalidade seria a criação de planos de trabalho; 

- Garantia de visita aberta por meio de presença do acompanhante e de 

sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as 

peculiaridades das necessidades do acompanhante. 

Aí se encontram situações de difícil conciliação, uma vez que a dinâmica 

da maioria das instituições públicas não inclui espaço para a presença de atores 

“estranhos” ao ambiente do cuidado, assim como não flexibiliza a rigidez das 

normas relacionadas a horário de visitas com o objetivo de adaptar-se às 

necessidades do acompanhante. 

- Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários. 

Neste caso, usuário e acompanhante, se necessário. Observam-se no 

cotidiano hospitalar muitos conflitos envolvendo a equipe de enfermagem e os 

acompanhantes, que poderiam ser evitados ou minimizados com atitude 

acolhedora no ato da internação. Isso se deve ao fato de que o acolhimento 

também inclui a responsabilização do usuário e sua rede social pela evolução de 

seu tratamento e/ou de outros usuários que com ele dividam a área de internação, 

além da demonstração de solidariedade e cumplicidade da equipe para a sua 

recuperação. 

- Mecanismos de escuta para a população e os trabalhadores. 
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Alguns hospitais possuem o serviço de ouvidoria para estes grupos citados. 

Entretanto, muitas das queixas não possuem encaminhamento para a 

resolubilidade do problema. Do mesmo modo, os registros favoráveis também 

nem sempre são divulgados, reduzindo-se a possibilidade da utilização da 

ouvidoria como mecanismo de valorização profissional. 

A escuta para a população e os trabalhadores também se refere à 

coparticipação destes no planejamento da assistência a cada usuário, 

contemplando a integralidade de sua assistência e propiciando ao servidor a 

condição de reconhecer-se em suas atividades, o que potencializa o empenho e 

comprometimento com a implementação das ações em saúde. Esta prática ainda 

é pouco utilizada nas instituições públicas, sendo os planos de ação apresentados 

apenas para a ciência dos seus executores. 

- Equipe multiprofissional (minimamente médico e enfermeiro) de atenção à 

saúde para seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para 

atendimento à família e/ou à sua rede social. 

O intuito desta medida é evitar a fragmentação da assistência, onde cada 

profissional trata apenas da parte da doença que lhe cabe, afastando o foco do 

indivíduo e comunidade circundante. 

- Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às 

práticas hospitalares. 

A partir da desospitalização com extensão de atenção para o domicílio, os 

vínculos familiares e sociais do paciente podem auxiliar na celeridade de sua 

recuperação, assim como se reduzem os riscos de iatrogenias causadas por 

hospitalizações prolongadas. No entanto, deve haver um programa de 

preparação, com orientações para cuidadores, se necessário. Efetiva o princípio 

da autonomização do sujeito e rede social. 

- Garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e 

contra-referência. 

Para o nível A, além dos citados, temos os parâmetros abaixo: 

- Conselho Gestor local em funcionamento adequado. 

- Existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso 

(pronto-atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e 
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terapia). 

- Plano de educação permanente para trabalhadores com temas de 

humanização em implementação. 

 Medida imprescindível se acompanhada de iniciativas destinadas também 

à humanização das condições de trabalho dos servidores.  O servidor que não se 

sente valorizado e respeitado em seu ambiente de trabalho dificilmente tem 

condições de expressar humanidade. 

  

2.5-Decisões Compartilhadas - Estratégia necessária. 

 

 De posse de uma política de humanização em saúde de grande 

abrangência e relevância, devemos imaginar formas de colocá-la em prática, 

tirando os maiores benefícios possíveis, lembrando que a cultura de assistência 

em saúde só se modificará através de formas de gestão que consigam levar em 

consideração os interesses, desejos de profissionais, sem contudo comprometer 

os objetivos de qualquer instituição pública que se destine a prestação desse tipo 

de serviço.  

Certas amarras e normas são inevitáveis e o desafio de gestores 

implicados no sucesso de suas equipes seria o desempenho do papel de 

negociador entre os interesses das partes envolvidas, tornando claro que o ideal 

não é a solução do conflito pelo consenso, uma vez que para que seja atingido o 

consenso é necessário que oposições sejam anuladas. E nem sempre os que têm 

a sua posição ratificada são os detentores da solução para o problema em 

questão.  

 Concordamos com Campos33, quando se utilizando dos conceitos da 

Análise Institucional – auto-gestão e  auto-análise dos trabalhadores - aliados a 

de qualquer empresa pública, destinada a atender a demandas sociais segundo 

metas pré-estabelecidas, sugere um modelo de co-gestão das ações. Este 

modelo impediria a autogestão do serviço, responsável quase sempre pelo desvio 

de sua função em atendimento apenas aos desejos de seus trabalhadores, assim 

como coibiria o “delírio”, assim classificado pelo próprio pesquisador de imaginar 

apenas uma pessoa decidindo pelos interesses da coletividade. 
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 Não nos esqueçamos da participação do usuário na co-gestão em saúde, 

uma vez que as ações a ele deverão se destinar. Destaque-se ainda que esses 

processos de discussão devem ser contínuos e dinâmicos como são os aspectos 

envolvidos em promoção e recuperação em saúde e que resultam sempre em 

atividades educativas contínuas em ato33. 

  Na verdade, sugere-se aqui uma máquina 

gerencial instituinte. Contradição em termos: 

máquina e gestão se referem ao estabelecido, à 

reprodução do instituído; e o novo Método as 

querendo instituinte! Uma máquina supostamente 

co-produtora de sujeitos aptos para o exercício da 

liberdade, para assumir os riscos e o prazer da 

criação, mas também preparados para contratar 

compromissos, para respeitar a missão primária da 

instituição em que estivessem inseridos( 1998). 

 

 A citação do autor nos revela uma contradição. Nos fala de bom senso, do 

razoável em termos de estabelecimento de relações de trabalho, uma vez que 

aos gestores interessa o empenho e a criatividade do servidor para contribuir e 

não apenas executar ações. Interessa ao servidor ter prazer em criar e trabalhar, 

sentindo-se realmente útil e valorizado. E ao usuário, coparticipar do 

planejamento de seu tratamento e possuir a segurança de que todos os sujeitos 

envolvidos em sua assistência responsabilizem-se por seus atos. 

 Somos também levados a refletir sobre a possibilidade de mudanças no 

sistema e alcance da humanização da saúde a partir da força e capacidade 

inquestionáveis do instituinte, seja através da valorização do profissional 

objetivando ações prazerosas e criativas no exercício de suas atividades, seja na 

formação de vínculos que favoreçam a cogestão do planejamento individualizado 

da assistência ou de ações que visem à desalienação dos indivíduos a respeito 

dos problemas que os cercam34. 
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Referencial Teórico 

 

A Análise Institucional 

 

Considerações Gerais 

 

 Trabalhando com grupos heterogêneos há muito tempo e em posições 

hierárquicas diversas ao longo desses anos, nunca aceitei uma afirmação ouvida 

de uma gerente de enfermagem da qual eu era subordinada. Certa feita, a 

referida gerente disse-me não saber o motivo pelo qual a equipe de enfermagem 

não se comprometia com o serviço, apesar do salário superior à média do 

mercado de trabalho. Respondi-lhe que a autoestima da equipe estava baixa por 

estar sobrecarregada e não perceber a valorização de seu esforço por parte dos 

gestores. A resposta que recebi foi a seguinte: não adianta contratar mais gente, 

oferecer cursos de capacitação, que a qualidade do serviço não melhora! 

 Essa afirmação pareceu-me responder ao questionamento realizado. O 

que havia era profunda descrença em seu próprio trabalho como gestora e que 

era transferida para os subordinados em forma de julgamento e condenação da 

equipe a caso perdido. No entanto, esse raciocínio simplista é insuficiente para 

conseguirmos entender o que causa esse tipo de convicção a um gestor. Hoje 

compreendo que um comportamento assim não acontece de uma hora para outra, 

vai se moldando ao longo de anos de serviço a determinadas instituições.  

 Além disso, ainda não conhecia o conceito de “alienação” para os 

institucionalistas, os quais acreditam que  as instituições podem causar um grau 

de adinamia em parte do seu grupo, tornando-o sujeitado, inerte e incapaz de 

reagir35. 

 Ao conhecer a Análise Institucional como possibilidade de referencial 

teórico da pesquisa, encontrei nesta o otimismo em relação ao ser humano que 

sempre me acompanhou, a certeza de que se pode produzir resultados 

surpreendentes, de que os grupos possuem um potencial muito grande a ser 

desenvolvido e de que o diálogo é sempre a chave para o encontro de 
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possibilidades de êxito e estímulo à potência de profissionais desacreditados e 

com a autoestima comprometida. 

 De acordo com Baremblitt36,o termo “potência” para o institucionalismo 

refere-se “às capacidades virtuais ou atuais de produzir, inventar, transformar, 

etc”.(1992, pg.163). A partir dela surge o poder criativo, de vida, capaz de mudar 

o comportamento dos profissionais de saúde ou quaisquer outros. 

 Falar sobre a Análise Institucional (AI) é sobretudo pensar em formas 

variadas de intervenção em conflitos de grupos, não de forma a “moldá-los” ao 

que se convencionou chamar de estabilidade organizacional. Significa acima de 

tudo oferecer possibilidades para que o grupo seja capaz de discutir e encontrar 

caminhos próprios - mesmo que esse caminho aponte para a dissolução deste 

grupo - que contribuam para o prazer profissional deste, o que por conseqüência 

pode traduzir-se em resultados positivos para as empresas e usuários.  

 A AI não possui uma definição fechada, assim como os seus métodos 

também não o são. Há quem a defina como um conjunto de escolas, um 

grupamento de tendências, oriundas de contribuições da Psicologia, Filosofia e 

Sociologia e Psicanálise.   O que se observa em todas as tentativas de definir a AI 

é o fato de que o Institucionalismo ou Movimento Institucionalista, como também 

pode ser chamada, possui como foco principal o incentivo à auto-análise e auto-

gestão dos coletivos. 

 Por mais que o incentivo à autoanálise e à auto-gestão de grupos possa 

sugerir confusão e falta de objetivos concretos, a AI reconhece o fato de que os 

grupos necessitam de uma orientação hierárquica, sendo esta baseada no 

diálogo e troca de saberes entre os gestores e força de trabalho. 

 Devido ao seu potencial libertário, podemos compreender a falta de 

interesse de grande parte das organizações e seus gestores em utilizar a AI como 

intervenção aos seus conflitos de grupo. Os segmentos da educação mostram-se 

mais receptivos. Na área da saúde, destacam-se as intervenções no âmbito da 

saúde mental.  Em relação aos países, a procura concentra-se primordialmente 

em parte da Europa e EUA 36. 

  Tratados assim, de forma superficial, os princípios da AI podem nos 

parecer desprovidos de embasamento científico e confusos. No entanto, a 
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sustentação teórica de ciências humanas em seus conceitos é muito profunda. O 

processo de realização da AI em grupos empresariais ou de estudo, por exemplo, 

requer uma seqüência de etapas amplamente  detalhadas e documentadas, como 

veremos no decorrer deste capítulo. Não nos cabe aqui aprofundamento nos 

conceitos filosóficos, mas uma breve exposição sobre seus principais elementos e 

contexto social. 

 A AI pode ser designada como um movimento teórico e prático, surgido na 

França nos anos 40 do século passado, em estudos nas áreas de psicoterapia e 

psiquiatria. Nos anos 60 se estende à pedagogia, à filosofia, à psicologia e à 

intervenção sociológica36. 

 

Destacamos como referência deste estudo a AI teorizada por Lapassade, 

Guattari e Lourau, publicadas partir do final dos anos 60 do século passado. Este 

último tornou-se o expoente máximo no desenvolvimento de pesquisas em 

Análise Institucional, tendo realizado sua tese de doutorado neste tema e 

exercitado a socioanálise com os grupos estudantis na Universidade de Nanterre, 

Paris37. 

 

Contextualização sócio-teórica da Análise Institucional 

 

Para Lourau35, a socioanálise surge a partir da derrota dos movimentos 

revolucionários ocorridos no último século, envolvendo os operários nas primeiras 

décadas e com as reviravoltas políticas na Europa, que culminaram com a 

ascensão do fascismo e do trotskismo em sua segunda metade. O movimento da 

Análise Institucional nasceu como uma teoria crítica das formas sociais, daí o 

sociólogo defender  ter sido essa a gênese social do movimento. 

 Com relação à gênese histórica, Lourau35 afirma que a burocratização dos 

conceitos de comunismo e marxismo, ocasionou o retrocesso do marxismo ao 

dogmatismo de Estado, cuja dissolução do poder foi a própria bandeira da 

doutrina. O fato contribuiu para a necessidade de aprofundamento no estudo_ e 

teorização sobre as lacunas apresentadas pelas terias e práticas do marxismo. 
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  A instituição, o instituído e o instituinte 

 

 Consideramos que estes sejam os conceitos essenciais para que se possa 

compreender de que forma a AI procura atingir os grupos e discutir os seus 

conflitos. Na verdade, para os institucionalistas, os conflitos são a materialização 

do choque de interesses entre a instituição e o instituinte, colocando em cheque a 

permanência do instituído. 

A primeira definição de instituição provém da sociologia, que admite ser 

este o seu objeto principal de estudo. No entanto, os sociólogos clássicos a 

consideram estática. A partir das mudanças históricas impressas pela Revolução 

Francesa e do movimento libertário operário sequente a esta, admite-se o caráter 

dinâmico, mutante que as instituições possuem. Surge também a coerção social 

como propulsora dessas mudanças a que estão sujeitas as instituições38. 

 Para Lourau39, existem diversas obras que procuram caracterizar a 

instituição, através da destruição e reconstrução de conceitos. No entanto, para o 

autor, o importante é que sejam absorvidas algumas idéias essenciais sobre o 

assunto. As instituições seriam normas, transmitidas aos grupos através de regras 

e regulamentos, podendo ser escritos ou mantidos por hábitos ou 

comportamentos e que sofrem influência da maneira como os indivíduos 

concordam em participar destas regras.  

Sendo assim, as relações sociais e normas sociais também fazem parte 

das instituições. Seu conteúdo é determinado pela articulação entre a ação dos 

grupos de um lado e as normas sociais do outro. A instituição não age do exterior 

para o interior de grupos. Ela atravessa todos os níveis sociais e, portanto, é 

passível de todos os níveis de análise: individual, coletiva, formal, informal. 

Resumindo, instituição poderia ser definida como “o conjunto de regras que 

determinam a vida dos indivíduos, dos grupos sociais e das formas sociais 

organizadas”(2004,  pg 71)39. A instituição apresenta três momentos através dos 

quais é possível realizar uma socioanálise: universalidade, particularidade e 

singularidade. No primeiro momento, identifica-se a ideologia, os valores que 

orientam o grupo social- o instituído. No momento de particularidade é observado 

o conjunto de determinações materiais e sociais que negam a universalidade- o 
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instituinte. Na singularidade, a instituição tem como conteúdo as formas 

organizacionais para atingir determinados objetivos ou finalidades- o 

institucionalizado38. 

Sendo assim, apreende-se como instituído tudo o que é considerado 

verdade, reconhecido como certo e cumprido em relação a determinada 

instituição. Quanto mais alienado for o grupo social, mais dominante será o 

instituído. Por outro lado, nas situações de crise, mudanças ou mais 

drasticamente nas revoluções, são os momentos em que o instituinte se 

apresenta, ocasionando a flexibilização no estabelecimento de adaptações nas 

instituições ou até mesmo a abolição de algumas delas39. 

 

 Encomenda e demanda para a AI 

 

 A AI pode atuar no âmbito de análise de determinado fenômeno social, ou 

estender-se através de intervenções nos grupos, visando a discussão e adoção 

de medidas que visem ao auto-conhecimento dos coletivos e à busca de soluções 

para os conflitos.  

Nesse sentido, a encomenda do serviço ao analista pode partir de gestores 

de empresa que detectem ruídos na organização ou por integrantes das bases da 

organização que se sintam incomodados pelo conflito. A encomenda contém, 

portanto, as necessidades declaradas, percebidas, conscientes do cliente36.  

 A demanda pode ser definida como o conjunto das necessidades reais do 

grupo cliente, que devem ser identificadas pelo analista, uma vez que os motivos 

da encomenda podem ser ocultados voluntariamente ou de forma inconsciente40. 

Cabe ao analista a sensibilidade de descobrir o não-dito que possa se esconder 

por trás dos interesses declarados. De um modo geral, os não-ditos da demanda 

relacionam-se aos aspectos financeiros ou políticos envolvidos na encomenda. 

 No caso do estudo desta pesquisa, foi proposta a Análise Institucional das 

relações entre os acompanhantes presentes nas enfermarias de cirurgia e a 

equipe de enfermagem atuante nesses locais. A encomenda parte de um dos 

integrantes da equipe de enfermagem, a pesquisadora, que percebe o prejuízo 

que os ruídos freqüentes nessa relação têm causado à produção do serviço em 
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saúde caracterizado pelo cuidado de enfermagem. 

 A extensão para a intervenção sócio-analítica dependerá de interesse dos 

níveis hierárquicos superiores ao tomarem conhecimento das informações 

levantadas com o estudo. Acreditamos que a discussão orientada entre os grupos 

envolvidos durante o Grupo de Discussão por si só poderá acarretar alterações 

significativas no relacionamento em questão, pois segundo Lourau41 “em seu 

projeto teórico, a AI possui forte interligação entre a investigação e a intervenção” 

(1984, pg.75). 

 

 Os instrumentos de análise 

 

 Analisador 

 

 Podemos dizer que o analisador é o principal instrumento de análise para a 

AI. Primeiramente foi definido pela Psicanálise para identificar comportamentos 

conscientes ou não, verbalizados ou não do indivíduo e que seriam reveladores e 

ao mesmo tempo catalisadores de manifestações observadas no convívio social e 

objetos de análise35.  

 Na definição dos institucionalistas foram apontadas nuances compatíveis 

com a caracterização do objeto de análise. Permanece o caráter revelador, 

podendo assumir a materialidade de uma planta física de um local de trabalho ou 

um monumento em destaque num ambiente profissional, por exemplo. 

Necessariamente não precisa ser verbalizado, podendo emergir de um 

comportamento, um costume, um modo de relação estabelecida. 

Para Lourau41, o analisador é aquilo que permite revelar a estrutura 

da organização, provocá-la, forçá-la a falar. Muitas vezes é identificado no 

comportamento de indivíduos que parecem funcionar na contra-mão dos grupos 

ao qual fazem parte, podendo ser caracterizados como dissidentes das 

instituições.  

Classifica ainda essa dissidência em três tipos, a saber: ideológica - 

coloca em dúvida as finalidades, a estratégia geral da instituição; libidinal -coloca 

em dúvida perante o grupo a finalidade da organização apenas com a sua 
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presença, que é bastante marcante no grupo, e o dissidente organizacional - 

aquele que ataca de frente a organização, desrespeitando de forma clara as 

suas determinações. “O comportamento negativo desses indivíduos não emerge 

abruptamente,  do dia para a noite e sim aos poucos, numa relação de oposição, 

como dirigentes concorrentes ou rivais (1975, pg 284-285)41. 

 Na mesma obra, o autor aproxima à Análise Institucional o conceito de 

analisador químico. Ou seja, assim como o analisador químico decompõe um 

corpo em seus elementos, para a AI, o analisador deve ser encarado como o 

agente capaz de decompor uma totalidade (instituição) nos elementos que a 

constituem, aumentando a visibilidade  de suas particularidades ao analista. 

 Do ponto de vista de origem, os analisadores podem ser naturais ou 

artificiais. Os primeiros seriam os encontrados espontaneamente pelos analistas 

no seio dos grupos-clientes. Os analisadores artificiais seriam os “forjados” pelo 

analista, embasado em participação observante do ambiente e dos indivíduos 

pertencentes ao grupo. Podem traduzir-se em textos, filmes ou dramatizações 

apresentados para a discussão, entre outros. 

 

 

 

 Implicação 

 

 O conceito guarda semelhanças com a chamada contra-transferência em 

psicanálise –reação, consciente e inconsciente- que o material do paciente produz 

no analista. Sendo assim, podemos entender a implicação como o processo que 

ocorre na equipe analítica, como resultado do contato com a organização 

analisada. No institucionalismo a implicação não é um processo apenas psíquico, 

nem inconsciente, mas de materialidade múltipla. É um processo que contém 

componentes políticos, sociais e econômicos e que devem ser meticulosamente 

examinados. Pode ter início até mesmo antes do contato com a organização 

analisada e possui caráter recíproco, simultâneo, fazendo parte do processo de 

análise proposto. É a resultante da interação, da interpenetração das duas 

organizações em relação. 
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 Do ponto de vista da pesquisa, a implicação contrapõe-se ao conceito 

neutralidade do pesquisador, cada dia mais contestada e considerada intangível 

no meio acadêmico. 

  

Transversalidade 

 

 Definida como o fundamento das ações instituintes dos grupamentos, ou 

seja, reside no saber e no não saber do grupamento a respeito de sua 

polissegmentaridade.  

É a possibilidade de passar do estado de grupo-objeto da instituição para 

grupo-sujeito da mesma, com prerrogativas de exercer a autonomia inerente às 

suas ações. 

 

Atravessamento 

 

 Designa o fato de que o instituído, o organizado e o estabelecido, cuja 

função é a reprodução do sistema, funcionam em rede. Os elementos desta rede 

trabalham entre si, atendendo unicamente ao objetivo de manutenção do 

instituído e para este são necessárias e benéficas. 

 

A Análise Institucional no Campo de Saúde 

  

A retrospectiva das intervenções no campo da saúde no Brasil e na França, 

segundo L’Abbate42,  revela a existência de poucos  trabalhos realizados na 

atualidade(2005, pg. 243). 

As iniciativas no país de que se tem conhecimento, apontam para estudos 

da própria, em relação à utilização da AI na Saúde Coletiva, na Educação em 

saúde e com uma equipe de Serviço Social na Unicamp42. 

 Existem publicações de experiências realizadas com a utilização parcial 

dos conceitos da AI e em ações pontuais , as quais não se poderia caracterizar 

como uma intervenção que cumprisse as suas principais etapas: análise da 

encomenda e demandas, auto-gestão do grupo, identificação dos analisadores e 



 

 

 

51 

 

restituição ao grupo43. 

 Esta pesquisa enquadrou-se na situação exposta acima, uma vez que não 

possui o rigor de todas as etapas descritas pelos criadores do movimento. A AI 

funcionou com inspiração para a compreensão e discussão de como se 

estabelecem as relações entre a equipe de enfermagem e os acompanhantes no 

hospital cenário do estudo. 
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 Caminho Metodológico 

 

 O relatório de pesquisa ora apresentado contém os resultados de estudo 

exploratório, onde se pretendeu estimular o pensamento científico através do 

aprofundamento de um problema observado no cotidiano, e descritivo,  sendo 

mapeados, analisados e interpretados aspectos ligados ao relacionamento entre 

os acompanhantes de pacientes hospitalizados e os integrantes da equipe de 

enfermagem na perspectiva de produção de  barreiras ou acessibilidade ao 

cuidado em saúde. 

  Nessa perspectiva e por procurar construir um conhecimento a partir do 

empirismo cumprindo etapas sistematizadas, considerando componentes 

psicossociais e o grupo delimitado a que atenderá a pesquisa, será utilizado 

o_método qualitativo. Este método é considerado o pilar para a construção do 

conhecimento nas ciências sociais44.  Sendo assim, de acordo com o perfil do 

estudo proposto, consideramos a abordagem qualitativa mais produtiva e próxima 

da sensibilidade que o fenômeno estudado demanda. 

 Propusemos uma pesquisa em que as práticas sociais e os referenciais 

que lhe dão sentido se produzem simultaneamente. Nesse sentido, o 

conhecimento e a ação sobre a realidade são desenvolvidos no curso da 

pesquisa, de acordo com a análise e decisões da coletividade envolvida. Ou seja, 

à comunidade participante é garantida a presença ativa no processo. A este tipo 

de pesquisa, instrumento fundamental da Análise Institucional, dá-se o nome de 

“pesquisa-intervenção”45. 

 

 

Instrumentos e Método de Coleta de dados 

 Foram empregados os seguintes métodos e instrumentos de coletas de 

dados: 

 1)Levantamento Documental – É a pesquisa realizada a partir de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos e objetivam complementar informações obtidas em outras técnicas ou 

desvelar aspectos novos de um tema estudado46. 
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 2)Entrevista semi-estruturada – Modalidade de entrevista que combina 

perguntas fechadas e abertas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. Apesar de obedecer a um conjunto de questões definidas 

previamente, o pesquisador deve conduzir a entrevista como se fosse uma 

conversa informal44. 

 3)Observação em campo – Ajuda a identificar e obter provas a respeito dos 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 

seu comportamento47. 

4) Grupo de Discussão- A escolha deste instrumento para coleta de dados 

se justifica pelo fato de proporcionar maior espontaneidade e riqueza de detalhes 

na expressão dos participantes, os quais poderiam estar prejudicados durante 

uma entrevista individual. A literatura afirma também que a sinergia entre os 

participantes potencializa a riqueza de expressões48. Os argumentos para a 

adaptação das entrevistas de grupo a essa técnica que utilizei serão 

apresentados mais adiante. 

 5) Caso analisador – Criação de caso fictício, contendo situações colhidas 

do cotidiano do ambiente hospitalar e que conduzem os analistas para a relação 

estudada. Foi uma ferramenta empregada no grupo de discussão. Chamado em 

AI de “analisador artificial”, construído pelo analista para ser utilizado como 

provocador das discussões em grupo36. 

 

Primeira fase da coleta de dados. 

  

 Após a apresentação da pesquisa às coordenadoras de enfermagem das 

unidades cenário, onde foram demonstrados a justificativa, a relevância e os 

objetivos das atividades que se seguiriam, iniciamos a fase de entrevistas a 

pacientes hospitalizados e seus acompanhantes, como cumprimento da fase 

inicial da coleta de dados. Foi elaborado um roteiro semi-estruturado para 

entrevista e apresentado ao voluntário o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em duas vias (Apêndice A).  

 Realizamos uma fase de pré-teste do instrumento de coleta de dados, com 

a realização de  duas entrevistas a usuários internados em unidades distintas das 
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que seriam cobertas pela pesquisa. Este pré-teste teve o objetivo de identificar e 

reduzir vieses que pudessem prejudicar o estudo. 

 Paralelamente às entrevistas, iniciou-se a análise documental, através da 

leitura de registros efetuados por membros da equipe de enfermagem, nos quais 

tenham sido relatados eventos que caracterizem ruídos na relação entre 

acompanhantes e equipe, no período compreendido entre Janeiro de 2010 e 

Setembro de 2011. 

 A realização das entrevistas e a pesquisa documental foram realizadas nos 

meses de Agosto e Setembro de 2011. Ambos destinaram-se à caracterização 

do(s) analisador(es), que para a Análise Institucional “é aquilo que permite revelar 

a estrutura da organização, provocá-la, forçá-la a falar”39. 

  A partir da identificação deste(s) analisador(es), foi criado um “caso 

analisador” expresso em situação fictícia envolvendo um usuário hospitalizado, 

seus acompanhantes e a equipe de enfermagem em atritos do cotidiano 

hospitalar. 

 

Segunda Fase da Coleta de Dados 

 

 Esta etapa, que teve como sujeitos os acompanhantes e a equipe de 

enfermagem, foi executada pela pesquisadora e orientadora, que contaram com o 

auxilio de mestrandos voluntários, além de graduanda bolsista na 

operacionalização do grupo. Neste grupo, realizado dia 25/05 do ano corrente, 

com duração de três horas, foram apresentadas as situações de conflito 

embasadas nos fatos relatados nas entrevistas e nos registros encontrados - o 

caso analisador - através da qual se deu a discussão das variáveis que interferem 

no relacionamento interpessoal dos segmentos envolvidos na pesquisa durante o 

convívio hospitalar sob a forma de esquetes. 

  Os esquetes são representações de cenas curtas, com poucas falas e 

envolvendo poucos personagens. São utilizadas para ilustrar situações do dia-a-

dia. 

 Ao todo, foram criadas quatro situações em que os envolvidos 

apresentavam dificuldades de convivência. 
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   Foi então sugerido aos participantes que interrompessem a representação 

se julgassem conveniente para alterar o curso dos acontecimentos. Tal fato, a 

interrupção, não aconteceu, pois os participantes optaram por se manifestarem ao 

final dos esquetes.  

O convite foi realizado através de carta individual a cada profissional de 

enfermagem presente ao plantão no dia previsto para a realização do grupo de 

discussão, com uma semana de antecedência e todos os acompanhantes 

presentes nas enfermarias foram convidados pessoalmente algumas horas antes 

da realização do encontro. 

 

 

Entendendo o Grupo de Discussão 

 

 Após reflexão e consulta à literatura especializada, optamos pela entrevista 

de grupo como o instrumento da segunda e última fase da coleta de dados. No 

entanto, concluímos que o tipo de entrevista de grupo mais produtiva para a 

pesquisa não se enquadrava perfeitamente em nenhuma técnica conhecida.  

 O Grupo Focal apresentava a limitação de não aprofundar a discussão 

sobre o tema proposto, já que a intenção ia além de colher opiniões ou realizar 

ação avaliativa de algum processo específico49. 

 Por outro lado, não possuíamos a pretensão de realizar uma investigação 

sob o ponto de vista psicológico a fundo como nos sugere o psicodrama ou a 

terapia de grupo desenvolvida por Moreno50, embora nos atraísse a utilização do 

recurso de representação para que o encontro se tornasse mais atrativo e 

dinâmico para os sujeitos da pesquisa, já desgastados pelas suas rotinas de 

trabalho e dramas pessoais, no caso dos acompanhantes. . 

Encontramos no misto de Assembléia, dispositivo proposto pela AI e da 

Oficina de Trabalho o caminho mais apropriado para o direcionamento da coleta 

de dados. 

 A Assembléia constitui-se em dispositivo fundamental para a discussão 

pelo grupo de seus problemas, visando a autoanálise e a autogestão35. 

 A Oficina de Trabalho, por sua vez, ao reunir os indivíduos geralmente 
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coadjuvantes na prestação de serviços de saúde, dando-lhes rosto e voz, produz 

resultados surpreendentes em investigações nesta área. Segundo Silva51 “no 

campo da saúde coletiva, os resultados obtidos nas investigações que utilizaram 

a Oficina de Trabalho indicam que o sujeito do estudo adquire um estatuto de 

produtor compartilhado do saber” (2003, pg. 107).  

 Decidimos, então, que a realização de um grupo que denominamos de 

“Grupo de Discussão” seria a melhor técnica para a abordagem do tema.  

 Foram reunidos os acompanhantes e os membros da equipe de 

enfermagem presentes e que desejaram participar do estudo, após leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). 

 Com a finalidade de preservar o anonimato dos participantes, os mesmos 

receberam  codinomes de cores designadas aleatoriamente.  

  O Grupo de Discussão (GD) foi conduzido de forma a abordar aspectos 

relativos à percepção do acompanhante sobre o seu papel na hospitalização, 

conhecimento sobre os aspectos legais que envolvem a questão do 

acompanhamento familiar e a visita ampliada para ambos os segmentos 

analisados e aspectos de ordem prática relativos à convivência no ambiente 

hospitalar. 

 

  

 Sujeitos e Cenário 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os membros da equipe de enfermagem, 

pacientes hospitalizados e os acompanhantes de pacientes da unidade de 

internação das Clínicas Cirúrgicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, em 

Niterói, RJ. São três enfermarias, uma composta por 24 leitos, sendo 16 

masculinos e cinco femininos e duas contendo 27 leitos cada, uma feminina e 

outra masculina. 

 As equipes de enfermagem do serviço diurno são compostas por um 

enfermeiro coordenador e um técnico de enfermagem diaristas, com jornada 

diária de 6 horas durante os dias úteis e um enfermeiro e três técnicos de 

enfermagem plantonistas com carga horária de 12x60 h. As equipes de 
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enfermagem do serviço noturno são compostas de um enfermeiro plantonista e 

dois técnicos de enfermagem, todos com carga horária de 12x60 h. Atualmente 

existem dois regimes de trabalho implantados no hospital, onde praticamente a 

metade da equipe de técnicos de enfermagem é contratada pelo regime da CLT, 

executando mensalmente três plantões extras a título de reposição de carga 

horária.  

 No cenário onde foi realizado o estudo convivem pacientes jovens ou 

adolescentes, com restrições apenas da mobilidade em graus variados e 

pacientes idosos, portadores de comorbidades do tipo hipertensão arterial, 

diabetes, cardiopatia, senilidade, mal de Alzheimer e adenocarcinomas em 

estágios variados. Desta população, a maioria dos acompanhantes encontra-se 

com os pacientes idosos e de meia idade em pós-operatório de vários tipos de 

cirurgia e a menor parcela, com os demais pacientes. 

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Os critérios de inclusão à pesquisa foram os pacientes internados e com 

acompanhantes, acompanhantes ligados ao pacientes por laços afetivos ou 

consangüíneos e que permanecessem com os usuários durante o período em que 

se fizesse necessária a internação hospitalar e todos os membros da equipe de 

enfermagem que desejassem contribuir com o estudo. 

  Como critérios de exclusão para a amostra pesquisada estavam os 

pacientes que não possuíam condições clínicas para fazê-lo e os membros da 

equipe de enfermagem que não estavam prestando assistência direta aos 

pacientes ou estavam afastados das atividades por motivo de férias, licença-

prêmio ou licenças para tratamento de saúde. Não houve critérios de exclusão 

para os acompanhantes. 
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Quadro I - Caracterização dos sujeitos da pesquisa.  

 

      Sujeitos  n Caracterização Codinome Critérios de 

 Inclusão 

Critérios de  

Exclusão 

  Profissional 

    de saúde 

04 Enfermeiros,  

técnicos  

e  auxiliares de  

enfermagem 

Verde 

Grená 

Marrom 

Violeta 

Lotados nas 

clínicas 

cirúrgicas 

Foram voluntários 

Não estarem na  

assistência direta; 

Férias ou 

licenças. 

    Usuário O5 Maiores de  

18 anos 

Cirúrgicos 

 Hospitalizados;  

C/ acompanhantes; 

Foram voluntários 

Más condições 

clínicas 

Desorientação 

Mental 

Acompanhantes  02 Familiares ou 

 Amigos 

Vermelho 

Amarelo 

Foram Voluntários; 

Tempo Integral 

Não houve 

         Fonte: o autor 

 

Limitações do Estudo 

 

É conveniente mencionar as dificuldades que foram encontradas na fase 

da coleta de dados, devido ao fato de que os pacientes consultados 

apresentaram-se apreensivos, com receio de represálias por parte da equipe caso 

criticassem algum aspecto da assistência. Este fato ocorreu apesar de 

reiterarmos o compromisso de manter o anonimato das declarações. 

 A impossibilidade de retirar o entrevistado da enfermaria coletiva também 

pode interferir, na medida em que o sigilo em relação aos outros pacientes fica 

seriamente comprometido. 

 Outra limitação foi observada no levantamento de registros de ocorrências 

envolvendo problemas entre equipe e acompanhantes: encontramos poucos 

relatos em relação ao número de eventos que observamos no cotidiano da 

unidade. Supomos que as ocorrências, assim como os cuidados prestados e o 

resultado desses cuidados sejam subnotificados por questões relativas à 

sobrecarga de atividades, dimensionamento insuficiente de funcionários e/ou pela 

histórica deficiência de registros dos profissionais de enfermagem. 

A substituição parcial do quadro de enfermagem contratado a cada 2 anos 

prejudica demais a continuidade do planejamento das ações de enfermagem, 
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além de interromperem abruptamente os vínculos relacionais estabelecidos entre 

os membros da equipe e entre equipe e usuários. 

Tal fato vem se repetindo periodicamente na última década, tornando a 

equipe de enfermagem vulnerável, o que reflete sobremaneira no cuidado 

ofertado ao usuário. 

 

O caso Analisador 

 Optamos nesta pesquisa pela construção de um analisador para a 

apresentação e discussão em Grupo.  

Acrescentamos à observação de campo do pesquisador, trechos de 

depoimentos das entrevistas realizadas com usuários hospitalizados e 

acompanhados e relatos de profissionais de enfermagem, no caso enfermeiros, 

em livros oficiais de registros de ocorrências durante o plantão. 

 Não foram levantados os registros das outras categorias de enfermagem, 

devido à limitação de tempo e às dificuldades operacionais em localizá-los. 

A construção do caso analisador efetivou-se após sucessivas leituras do 

material colhido. Em uma primeira tomada, foi realizada leitura geral do material - 

entrevistas e documentos. Num segundo momento, realizamos a captura dos 

núcleos de falas comuns entre os dois tipos de material disponíveis. A terceira 

leitura destinou-se à identificação das instituições envolvidas e ao que as 

movimentava. Finalmente, numa quarta leitura, nos detivemos na identificação 

dos analisadores. 

Como principais instituições identificamos o hospital_,_enquanto 

depositário de enfermos, com sua administração, poderes e saberes. A 

hospitalização é outra instituição presente, predominando ainda na rede pública 

as internações de médio e longo prazo, sendo a demora para a realização da 

cirurgia proposta um fato freqüente. Além destas, visualizamos a equipe de 

enfermagem e o acompanhamento familiar. 

O analisador deficiência do quantitativo do pessoal de enfermagem 

apareceu sob as formas de relatos de demora de atendimento, carência de 

informações e falta de atenção ao usuário.  

Da síntese das informações adquiridas na primeira fase da coleta de 
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dados, foi criado o instrumento que concentra em caso fictício, situações 

geradoras de conflitos entre equipe de enfermagem e acompanhantes e que se 

encontra na seção que apresenta o caso analisador (pag. 56). 

 

 Categorização e análise de dados 

 

Para a categorização de dados, utilizamos a técnica de Análise de 

Conteúdo (AC), surgida no início do século XX e que teve sua origem em análises 

documentais da imprensa. Esta técnica teve foco principal nos estudos da área de 

comunicação, estendendo-se a partir dos anos 50 e 60 para as demais áreas das 

ciências humanas52. 

Bardin53 desenvolveu sobremaneira a técnica, que ficou conhecida pelo 

seu nome, apesar de não ter sido ela a sua criadora. A AC pode ser utilizada de 

forma quantitativa ou qualitativa. No primeiro caso a freqüência com que 

determinados termos ou expressões surgem no material utilizado - em nosso caso 

as entrevistas de usuários, análise documental e grupo focal - é registrada e 

analisada. Na abordagem qualitativa, é considerada a presença de determinada 

característica ou um conjunto de características em determinado conteúdo 

avaliado. 

Para Ikeda e Chang (2006), o trabalho do pesquisador ao utilizar-se da AC 

assemelha-se ao trabalho de um arqueólogo, uma vez que ambos trabalharão 

com vestígios. Isso quer dizer que ao efetuarmos a AC é necessário que 

possamos perceber as relações além do alcance dos símbolos lingüísticos52.  

Das várias modalidades de AC conhecidas, a análise temática nos parece 

a mais apropriada à pesquisa ora apresentada e consiste na identificação dos 

núcleos de sentido identificados e que estão presentes no processo estudado, 

possuindo relação com o objeto de estudo escolhido. Estes núcleos de sentido 

são então relacionados com características comportamentais ou outras estruturas 

relevantes apreendidas do discurso53. 

A primeira leitura do corpus da pesquisa foi realizada de forma flutuante, 

com o intuito de localizar os conceitos levantados anteriormente na pesquisa 

bibliográfica. As leituras seguintes destinaram-se a identificar os núcleos de 
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sentido contidos em cada depoimento. Posteriormente foi realizado o 

agrupamento desses núcleos de sentido por similaridade, resultando em três 

categorias para a análise: o cuidado dialógico, o cuidado compartilhado e o 

cuidado a quem cuida. 

Na análise dos dados, procuramos discutir e interpretar as reações e 

comportamentos levantados em grupo à luz da Análise Institucional, movimento 

surgido nos anos 40 do século passado na psicanálise e que foi adaptado para a 

socioanálise e desenvolvido sobremaneira por René Lourau40 nos anos 60 e que 

foi apresentada de forma detalhada no início do relatório de pesquisa. 

 

Aspectos éticos 

A coleta de dados foi realizada entre Agosto de 2011 e Maio de 2012, após 

submissão e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da instituição utilizada 

como cenário de pesquisa em 01/04/2011 sob o parecer nº 0053.0.258.000-11. 

Foram respeitados os princípios da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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Os Resultados 

O Campo de Pesquisa 

O estudo foi desenvolvido no município de Niterói, região metropolitana do 

Rio de Janeiro, em hospital público, que atende à população da Zona 

Metropolitana II sendo referência para 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 daquele 

município. 

O hospital foi fundado em 1951, dirigido pela Prefeitura Municipal, 

recebendo verbas municipais e pela cobrança por serviços médicos prestados. 

Com o fim da cobrança por serviços médicos, importante crise financeira fez com 

que o hospital fechasse as portas, sendo reaberto em caráter de emergência para 

atendimento a vítimas de incêndio ocorrido num circo em Niterói no ano de 1960. 

Apesar dos esforços, o hospital ficou fechado novamente até 1964, quando foi 

cedido pela Prefeitura à Universidade Federal Fluminense. Hoje o HUAP é 

situado na hierarquia do SUS como hospital dos níveis terciário e quaternário de 

atendimento, ou seja, responsável pelo atendimento de casos de alta 

complexidade em saúde. 

Transito neste campo com a segurança de quem o habita a longos anos, 

conhecendo cada palmo deste território e a maioria de seus atores. No entanto, 

agora me aproximo dele como pesquisadora, descobrindo-o sob novos aspectos. 

 O HUAP, como a maioria dos hospitais públicos do país, cresceu por 

força do aumento da demanda, sem um planejamento que atendesse aos 

serviços que abriga. E assim o faz a cada dia. 

O espaço físico de suas unidades, apesar de generoso, mantém a 

característica dos modelos hospitalares arcaicos, com longos corredores que se 

interpõem entre a equipe de saúde e as enfermarias, coletivas, com capacidade 

para até  seis leitos. Tal disposição dos espaços dificulta a monitorização visual e 

a comunicação entre usuários, acompanhantes e equipe e elimina qualquer 
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possibilidade de privacidade ao usuário. 

No decorrer deste estudo, por exemplo, as unidades cirúrgicas foram 

alteradas em sua composição de leitos por especialidade, atendendo às 

tendências epidemiológicas, mas o interior das unidades não foi alterado, assim 

como a composição das equipes que os atendem. Por exemplo, na unidade de 

internação ortopédica, os  quatro leitos destinados ao atendimento pediátrico, 

cujas cirurgias mais frequentes eram correções de pé torto congênito - 

intervenção considerada simples e de curta permanência hospitalar - foram  

substituídos por leitos de cirurgia urológica, que abriga pacientes de elevada faixa 

etária, frequentemente com comorbidades associadas, que demandam mais 

procedimentos técnicos no pós-operatório, ocasionando aumento de permanência 

e possibilidade de complicações nesta fase. 

 Em outro momento, mais  da metade da equipe de enfermagem, 

cujo vínculo era o contrato provisório, foi dispensada antes da seleção de novo 

grupo de funcionários, o que causou a desativação de alguns leitos e a escassez 

ainda maior de profissionais de enfermagem. As internações foram reduzidas, as 

unidades fundidas e as equipes redimensionadas dentro do possível. 

Julguei necessário então postergar a segunda fase da coleta de dados, que 

inicialmente fora prevista para o último trimestre de 2011, momento no qual o 

hospital encontrava-se no auge da crise de pessoal de enfermagem.  

 Sendo assim, a segunda fase de coleta de dados, sem a qual a pesquisa 

se tornaria menos proveitosa, realizou-se em Maio deste ano, período em que a 

reposição da equipe de enfermagem ainda acontecia de forma parcial, assim 

como o retorno da rotina de internações do HUAP.  

 

Conhecendo o Caso Analisador 

 

 Foi construído um caso de internação fictício, onde os familiares que 

acompanhavam o paciente, Sr. Eduardo, envolveram-se em vários episódios de 

desentendimentos com a equipe de enfermagem. Os subsídios para a idealização 

destes conflitos provieram de declarações obtidas através de entrevistas a 

pacientes hospitalizados, além da observação no ambiente hospitalar e registros 
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de ocorrências nos plantões realizados por enfermeiros. Tais documentos 

encontram-se na íntegra no anexo I. 

  

 

CASO FICTÍCIO 

 

O Sr. Eduardo tem 58 anos, é casado e está hospitalizado há  três 

semanas, devido a complicações decorrentes de cirurgia de extração de um rim. 

No pré-operatório ele permaneceu sem acompanhante, pois podia andar 

livremente, não tinha nenhum sintoma e estava emocionalmente bem. Foi 

operado após  cinco dias de internação, evoluindo com infecção e deiscência 

cirúrgica. Por causa disso, apresentou dificuldade para mobilizar-se no leito, 

andar e sentiu muitas dores, o que o deixou muito deprimido. Sua família então 

solicitou autorização especial para acompanhar o paciente, sendo atendida. 

Revezam entre si para permanecer com o Sr. Eduardo: a sua esposa, a sua filha 

e a sua irmã.  

No primeiro dia em que chegou para acompanhar o pai, Marta sentou-se 

na cama do paciente e foi vista “ajudando” outros pacientes, inclusive em 

precaução de contato, sendo advertida pela enfermeira do plantão. Marta se 

queixa da forma como a enfermeira se dirigiu a ela, alegando que não fora 

instruída sobre o que podia ou não fazer na enfermaria. Houve um princípio de 

discussão e de lá para cá o relacionamento com a equipe tem sido conflituoso. Os 

acompanhantes do Sr. Eduardo reclamam sempre da demora no atendimento e a 

enfermagem tem evitado contato com os familiares do paciente.  

Personagens: acompanhante e enfermagem 

-Enf: Senhora, por favor, no leito do paciente não se pode sentar. 

-Ac: Ahn.. desculpe, eu não sabia. 

-Enf: Outra coisa, a sra. não pode atender a outros pacientes que não o seu. É 

para evitar a infecção entre os pacientes cirúrgicos. 

-Ac: Olha, ninguém me falou isso e eu só queria ajudar. O Sr. José estava com 

sede, chamou a enfermeira, mas estão todas ocupadas. Não me custava nada 

dar um copo de água a ele. 
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Interrupção o diálogo para que os participantes opinem sobre o final da 

história. 

 

Por outro lado, o Sr. Eduardo tenta acalmar a situação dizendo aos seus 

familiares que tenham paciência por que ele não tem direito legalmente a 

permanecer com acompanhante e, portanto, se houver mais confusão, a 

enfermeira-chefe pode proibi-los de permanecerem juntos nesse momento tão 

difícil para ele. Diz também que todo mundo sabe que hospital público é assim 

mesmo e que ele dá graças a Deus de estar internado aqui. Já esteve internado 

em hospitais piores e viu cada coisa... 

Personagens: Paciente e acompanhante 

-Pac: Filha, por favor não arranje briga com a enfermagem. Você sabe que eu não 

tenho direito a ficar com acompanhante. Foi a enfermagem que permitiu. Você 

quer que eles retirem a autorização? 

-Ac: Tudo bem. Mas não é por isso que eles podem falar com a gente de qualquer 

jeito, não é? 

-Pac: Você se lembra daquela vez que eu  fiquei internado por causa da vesícula? 

Lá naquele hospital era muito pior e eu dou graças a Deus por ter conseguido 

uma vaga aqui.  

diálogo para que os pacientes se expressem. 

Interrupção do 

A enfermagem alega que os familiares querem ter prioridade no 

atendimento, sendo que existem muitos pacientes para serem atendidos por 

poucos funcionários e que o estado de saúde do Sr. Eduardo já melhorou; sendo 

assim, a prioridade necessita ser dada aos outros pacientes em estado mais 

grave e que estejam sem acompanhante. Além disso, parte da equipe defende 

que os acompanhantes podem realizar procedimentos menos complexos, visando 

o conforto do paciente e diminuindo a sobrecarga da equipe. Acontece que a irmã 

do Sr. Eduardo disse ter sido repreendida por que “desprezou” a diurese do 

paciente, pois o patinho estava muito cheio, o paciente tinha urgência para urinar 

e a enfermagem não atendeu quando foi solicitada. Relata que alguém da equipe 

disse para ela que acompanhante não tinha que se intrometer no trabalho da 
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enfermagem. Que ela estava ali apenas para conversar com o paciente. A 

acompanhante diz estar confusa, pois em outro plantão ela foi orientada pela 

equipe a realizar o mesmo procedimento que causou a polêmica. 

 

Personagens: Acompanhante e enfermagem 

-Enf: O paciente não urinou até agora? 

-Ac: Já, sim. Só que eu joguei fora, pois ele queria urinar de novo e o patinho 

estava cheio. 

-Enf: A sra. não devia ter feito isso. A enfermagem tem que ver como está a urina 

do paciente. O acompanhante é só para distrair o paciente e não para fazer o 

trabalho da enfermagem. 

-Ac: Só que nos outros plantões eu faço isso e nunca ninguém me chamou 

atenção. Eu já não sei mais o que eu posso e o que eu não posso fazer aqui. 

Interrupção para discussão. 

 

Hoje novamente houve um conflito. Desta vez, durante a madrugada, o 

paciente extraiu a sonda nasoenteral, ocorrendo extravazamento de dieta, sendo 

o mesmo encontrado num leito encharcado. A enfermagem foi notificada por outro 

paciente que foi ao banheiro e observou o fato. Mais uma vez houve troca de 

acusações. A acompanhante, desta vez a esposa, reclama que as enfermeiras 

“desaparecem” por longos períodos. A equipe, por outro lado, reclama que a 

acompanhante se fixou no único espaço de acesso ao leito do doente e dormiu 

profundamente, também se descuidando de ajudar na vigilância ao paciente.  A 

esposa do paciente, por sua vez, retruca dizendo que se ela tivesse um lugar 

“decente” para permanecer ao lado de seu esposo, certamente ela o faria. 

Reclamou também que não tem nem um banheiro privativo de acompanhantes 

para utilizar. A técnica de enfermagem envolvida no conflito revidou dizendo que 

se a questão é falta de conforto, a enfermagem também não possui condições 

“decentes” de repouso ou higiene. E até ameaça de morte de acompanhante já 

recebeu e ninguém do hospital fez nada para ajudá-la... 

 Personagens: acompanhante, enfermagem e paciente vizinho. 

-Pac: Enfermeira, o Sr. Eduardo tirou a sonda do nariz e sujou a cama toda de 
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mingau. 

-Enf: E a acompanhante, não está lá? 

-Pac: Ela está dormindo; nem viu nada. 

Ao chegar à enfermaria: 

-Enf: Meu Deus! A sra. não viu isso?  

-Ac: Estava tão cansada, que apaguei. 

-Enf: Tem que prestar atenção, tomar conta do paciente. 

-Ac: Acontece que  a equipe some e a gente às vezes não agüenta ! 

Interrupção para debate. 

 

 

As Categorias Identificadas- Discussão 

 

 Os núcleos de sentido encontrados nas falas dos depoentes conduziram-

me a três categorias para a discussão. São elas: o cuidado dialógico, o cuidado 

compartilhado e o cuidado a quem cuida. 

 

O Cuidado Dialógico  

 Remete-nos à vertente do cuidado voltada para a aproximação entre os 

atores envolvidos nas ações de saúde e que se concretizam através da escuta, 

das orientações, do tratamento cordial entre si. Conduz-nos à possibilidade de 

construir a acessibilidade ao cuidado através de ações muitas vezes simples, mas 

que demandam sensibilidade, tempo, interesse, enfim disponibilidade das partes 

envolvidas para que se torne efetivo.  

Abre espaço para acomodar o processo dialógico, ou seja, a incorporação 

de questões que estão presentes quando se coloca o diálogo. Lembremo-nos que 

o diálogo não é uma via contínua, mas apresenta caminhos alternativos a serem 

considerados como possibilidades de mudança de curso. 

 Neste tipo de cuidado, as ações devem guiar-se pela utilização das 

tecnologias leve e leve-dura, com o predomínio da primeira. 

 

     “Eu falo que nós precisamos ainda aprender, 
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que nós estamos engatinhando em relação a esse negócio do acompanhante na 

enfermaria, porque a gente, tanto o acompanhante como a equipe, temos muito o 

que aprender ainda... é muito importante a gente discutir isso aqui, por que a 

gente não sabe ainda como lidar com essa questão. Estamos engatinhando, 

quem sabe para aprender daqui a um tempo, né? A gente vai aprender a lidar, a 

resolver isso”.  (Verde) 

 

 Este depoimento exprime de forma contundente a insegurança da equipe 

de enfermagem em relação ao convívio e o reconhecimento do acompanhante 

como parte integrante do cuidado hospitalar. As políticas públicas introduziram 

este ator ao cenário dos hospitais, mas não houve uma preparação prévia de seu 

contingente. 

No entanto, o reconhecimento de que muito precisa ser aprendido com 

esta experiência, pode significar um primeiro passo para a discussão e 

formulação de estratégias que facilitem o convívio entre a equipe de enfermagem 

e os acompanhantes. Admitir que a enfermagem não sabe como lidar com esta 

situação, pode abrir as portas para que se inicie o diálogo, pois, ratificando o 

pensamento de Freire, “Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a 

vejo sempre no outro, nunca em mim?”54. 

     “Eu sou acompanhante, e às vezes se cria um 

constrangimento, uma mal-estar, uma coisa assim desnecessária, por que é como 

eu estava falando, de repente eu sou acompanhante, eu vejo a necessidade do 

paciente. Então a gente pede ajuda, no caso estão ocupados, dizem que são 

poucas pessoas para muitos pacientes.... às  vezes a gente tenta ajudar, depois 

surge um constrangimento, do tipo “a acompanhante é chata, a acompanhante se 

mete, o parente bababá. Já aconteceu mesmo de fecharem o tempo para mim, do 

tipo:”chega, você é muito chata”. (Amarelo) 

 Em situações como a narrada acima, o acompanhante aparece como o 

instituinte, alterando, abalando, inovando na rotina da instituição equipe de 
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enfermagem, que ao trabalhar dentro de seu próprio ritmo, determinando a ordem 

e a razão das coisas, procura a todo custo manter-se estável, ou seja, instituída38. 

     “Eu já passei por isso, então eu acho que isso é 

uma questão muito séria. Da necessidade que a gente tem de ajudar o paciente 

naquela hora e se a enfermagem está muito ocupada e aí a gente acaba criando 

um tumulto sem querer, só para ajudar”.  (Amarelo) 

 

A ausência de escuta no conturbado ambiente hospitalar é frequente e 

afeta todas as pessoas que o habitam, profissionais ou não. Ocorre que na 

situação causada pelo stress da doença, as pessoas diretamente envolvidas 

tornam-se mais sensíveis e sujeitas à exacerbação de seus sentimentos. 

 Como parte integrante neste processo, o profissional de enfermagem, que 

briga contra o tempo para executar tarefas inúmeras, prestar contas de seus 

resultados e contra a sobrecarga emocional por conviver com o sofrimento, por 

vezes se dirige aos usuários, acompanhantes e aos colegas de trabalho, de forma 

considerada inadequada para a situação.  

A esse respeito, Merhy55 possui um pensamento com o qual 

compartilhamos em relação aos trabalhadores de saúde: 

Por isso agrego, sem fundir, a idéia de exaustão, ou 

melhor, de combustão do trabalhador e da 

equipe....Isto é, trago como indicador analítico a 

noção de exaustão do trabalhador, para se agregar 

ao de alegria/tristeza, no sentido de que um produtor 

de novas possibilidades de vida, que para isso 

consome a sua própria, se não produzií-la o tempo 

todo, exaure. Ou seja, provoca combustão total de 

sua energia vital (2004, pg.11). 

 Ao não encontrar no cotidiano profissional o “combustível” necessário à sua 

reenergização, o trabalhador de saúde perde a capacidade de fornecer ao usuário 

e sua rede social os suprimentos que estes necessitam.                                                                                                                                                                            

“Tem que ficar claro que informação e educação é o 

nosso norte, tá? Principalmente em relação ao acompanhante, porque ele vem 
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com fantasmas e medos e nós temos pelo menos parte da educação e da 

informação e pode amenizar um pouco esses problemas”. (Verde) 

 A função educativa do enfermeiro é aqui reconhecida como importante 

para a redução dos temores advindos da internação. Tal idéia é reforçada no 

depoimento abaixo, que vai além da constatação e reflete sobre os motivos que 

levam os profissionais de enfermagem a não se apropriarem desta prerrogativa: 

“Muitas vezes o acompanhante até pergunta e você, por conta do excesso 

de trabalho, por que é isso que acontece... Você sabe que sentar para conversar 

a enfermagem gosta, sentar para orientar a enfermagem gosta e _faz isso muito 

bem. Eu até tento, sentar e sanar, tirar a sua dúvida, que não é igual à dela, igual 

à dela ou à dela. Tem que sentar e tirar a dúvida dela com ela, de uma forma 

individualizada”.  (Marrom) 

 Aqui o depoente refere-se ao diálogo como forma de educação em saúde, 

com o objetivo de reduzir o stress do acompanhante diante de um universo 

desconhecido para o leigo.  

 Entretanto, diz que apesar de saber e gostar de fazê-lo, não possui tempo 

para dar conta das inquietações do paciente, dos acompanhantes e executar os 

procedimentos técnicos, estes sim, valorizados diante os seus superiores e que 

lhe garantem o reconhecimento profissional. A opinião é ratificada pelo 

acompanhante, como fica evidente nesta fala: 

     “Eu acho que tem a ver sim... acho que é isso 

mesmo. Porque, às vezes, até elas querem parar para explicar alguma coisa, ter 

mais tempo e realmente não tem. Aí acaba acontecendo isso. Eu acho que isso 

daí seria melhorado se houvesse essa orientação e respeito. Assim, haver, como 

em toda relação, acho que flui, vai melhor havendo respeito, educação, a maneira 

de se falar, o diálogo né?” (Amarelo) 

 Permanecem subvalorizadas a satisfação pessoal em tratar bem ao 

próximo, a auto-estima do trabalhador da saúde por sentir-se importante no 

processo de restauração da saúde e o reconhecimento do usuário e 
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acompanhantes, que poderiam encontrar no profissional o diferencial entre o 

cuidado protocolar e o cuidado pleno. 

    “Orientar esse acompanhante para que ele 

possa cuidar bem desse paciente sem atrapalhar, digo, dificultar um pouco o 

trabalho da enfermagem. Por quê? Porque faltou orientação.”  (Marrom) 

No depoimento, pode-se observar que a presença do acompanhante ao 

mesmo tempo em que funciona como facilitadora do cuidado, acessibilizando-o, 

pode tornar-se uma barreira, na medida em que a sua conduta pode dificultar o 

trabalho da enfermagem. 

 Nesse sentido, consideramos o cuidado dialógico fundamental para o 

dinamismo do processo de cuidar; representa a essência do trabalho vivo em ato 

nas ações de saúde. 

 

O Cuidado Compartilhado 

Os estudos em saúde coletiva nos mostram a importância do cuidado 

compartilhado entre o usuário, sua rede social e equipe prestadora de serviço, 

objetivando a responsabilização e autonomização das partes no processo de 

restabelecimento da saúde. 

O compartilhamento revela a capacidade de construção de um cuidado que 

não é apenas de um saber, mas é construído no entre, no meio e portanto, torna-

se um outro cuidado capaz de atender às necessidades do usuário, a partir do 

saber da enfermagem e do acompanhante. 

 A pesquisa comprovou que é insipiente entre os membros da equipe de 

enfermagem o conhecimento do que significa, na prática, o cuidado compartilhado 

ao usuário no ambiente hospitalar. 

 Ao serem interrogados sobre a forma como deveria ser desenvolvido o 

cuidado compartilhado entre a equipe de enfermagem e o acompanhante, os 

depoentes confundiram o compartilhamento do cuidado com o treinamento do 

acompanhante: 

     “Acho que seria trabalhando o cuidado 
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com o acompanhante. E aí, ir introduzindo ele aos poucos, com orientação, 

porque ele vai fazer algumas coisas em casa (após alta). Então essa orientação... 

é como se você fosse...em algumas situações, durante os plantões, ir fazendo o 

preparo para a alta”. (Verde) 

Neste depoimento aparece claramente o modelo biomédico prevalecendo 

sobre as descobertas científicas recentes, ou seja, neste modelo apenas o saber 

dos profissionais é reconhecido, tornando-se o cuidado uma via de mão única e 

irreversível, que se dirige dos profissionais ao usuário. 

Considerar os conhecimentos oriundos do senso comum trazido pelos 

acompanhantes no planejamento individualizado das ações de saúde, juntamente 

com os saberes científicos trazidos pelos profissionais seria então a base do 

cuidado compartilhado56. 

As consequências da verticalização proposta pelo modelo biomédico na 

formação dos profissionais de saúde são enormes e demandarão muitas 

discussões para que se alterem afirmações como esta: 

     “O apoio emocional é do cliente, mas o 

conhecimento é da enfermagem”.  (Verde) 

 Entendo que o apoio emocional e o conhecimento são atividades a serem 

exercidas por todos que circundam o usuário no ambiente de saúde. Como 

enfermeira formada nos padrões convencionais, na década de 80, esta 

consciência chegou-me após longas reflexões, leituras e experiências nas quais vi 

que apenas o tecnicismo não foi suficiente para dar conta do restabelecimento do 

usuário. 

 Gomes e Erdmann56 sintetizam a forma de alcançarmos o cuidado 

compartilhado: 

Precisamos aprender a dividir tarefas, a 

vencer nossas próprias resistências, a 

negociar, a dividir espaços, tanto com a 

equipe como com as famílias, até mesmo 

no sentido de despirmo-nos de nossos 

preconceitos para trabalhar com as 

famílias, permitindo e aceitando suas 
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escolhas, possibilitando que se tornem 

sujeitos de sua própria história(2005, pg. 

22) 

            

 

 O próprio acompanhante, por sua vez, realiza o cuidado, mas não o 

percebe. Indagados sobre se alguma vez já haviam ensinado à equipe como 

cuidar do seu paciente, a resposta inicial foi: 

     “Não. Não é a primeira vez que eu fico de 

acompanhante. Já fiquei uma vez com minha mãe, já fiquei com meu pai, já fiquei 

com minhas tias também. E não houve necessidade de chegar e dizer: tem que 

ser assim”...           (Vermelho) 

 No entanto, em seguida, nos diz: 

     “Eu digo assim mãe, vamos cantar um 

pouquinho. Canta, brinca, para distrair, por que mamãe é muito mal-humorada e 

fica toda hora: „vamos para casa”? Às vezes eu falo para a enfermeira assim: eu 

vou levar mamãe no banheiro. Troca a roupa de cama para mim (cochichando), 

porque ela não gosta que fale que ela molhou. Aí quando eu volto já está tudo 

sequinho. Aí ela diz: “quem molhou isso aí? Porque eu não molho!” Risos. Eu 

então respondo: a senhora não lembra? Foi um pouquinho de água que 

caiu...essas coisinhas”. (Vermelho) 

 A depoente desconhece que realiza atividades lúdicas para minimizar a 

depressão materna, além de estratégias para manter o equilíbrio psicológico da 

mãe, que rejeita o fato da perda de controle de esfíncteres e a dependência de 

terceiros. Tais sutilezas poderiam não ser perceptíveis à equipe e o estado da 

paciente agravar-se.   

  Em outro caso: 

     “Por que a filha, mais tensa....mãe, né? Tensa, 

ficava mais triste que ela. Ela (paciente) quietinha, “nadela” e a filha, jururú 

também, sabe? Achava que a mãe não estava reagindo. Já eu, por não ser 

parente comecei a brincar com ela, interagir mais com ela e ela foi realmente 

melhorando”.  (Amarelo) 
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 No caso, o recurso da “pallhaçaria” é a forma de cuidado realizado. 

 Em outro momento, nos apareceu a ausência de interrelação entre as 

equipes prestadoras de serviço como agravante que dificulta ainda mais a vida do 

acompanhante no hospital: 

     “Eu cheguei e falei: olha, ela tem 64 anos. Como 

é que vocês vão fazer? Por que até então ia terminar hoje. Eu então perguntei 

então: como vai ser para ela ser vacinada? Por que eu não sabia que estando 

internada era o médico que tinha que pedir. Eu não sabia disso...aí ela falou para 

mim: “não, o médico é que tem que pedir”. Aí eu saí por aí procurando um médico 

para o médico pedir para ela ser vacinada lá em cima, né? Ela tá acamada, não 

pode sair...Então, essa informação eu não tinha. Que o médico é que tem que 

pedir, no caso à enfermeira lá, de plantão no dia, para pedir para alguém descer e 

pegar para poder dar nela, né? Eu não sabia disso. A enfermeira falou que tem 

que procurar o médico, para ele pedir e tal. Eu falei com ele e ele disse que ia 

pedir para dar”. (Amarelo) 

A cobertura vacinal no hospital, destinada à força de trabalho, foi planejada 

de forma a não incluir o usuário, pois neste caso haveria uma estratégia racional 

para que a vacina fosse dirigida às enfermarias nos casos em que fosse possível 

a vacinação. 

 Os profissionais envolvidos demonstraram desconhecimento do 

funcionamento hospitalar, assim como não manifestaram interesse em agilizar o 

processo, transferindo para o acompanhante a responsabilidade de encaminhar a 

situação. 

 Do ponto de vista da AI, a falta de entendimento e diálogo entre os diversos 

grupos de prestadores de serviço, denota ausência de transversalidade entre 

eles40. Tal distanciamento entre as diversas categorias que compõem a prestação 

de serviços em saúde favorece com que as instituições responsáveis pelo não 

compartilhamento do cuidado entre acompanhantes e profissionais permaneçam 

estáveis. 

  A transversalidade é um dos princípios do HumanizaSUS,9 que nos 

diz a  seu respeito:   

 A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e 
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estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.  A 

PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da 

ampliação do grau de contato e da comunicação entre as 

pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de 

poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as 

diferentes especialidades e práticas de saúde podem 

conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, 

esses saberes podem produzir saúde de forma mais 

corresponsável (Portal da Saúde-M.S.).  

 

 A não aplicação deste princípio pode ser observado na ausência de 

diálogo entre as equipes multiprofissionais, na forma como as determinações das 

diretorias chegam aos trabalhadores da saúde – em forma de determinação - e 

até mesmo no “fechamento” da equipe de enfermagem em relação ao grupo de 

acompanhantes e usuários.  

Sendo assim, as coisas permanecem como estão, as instituições 

permanecem intocáveis no ambiente hospitalar, ocasionando segurança a quem 

possa interessar que as mesmas se perpetuem. 

Em relação à responsabilização do acompanhante pelo cuidado ao usuário, 

os depoimentos nos levaram a concluir que cada vez mais vem ocorrendo a 

utilização do usuário para preencher o espaço causado pela falta de profissionais 

de enfermagem. Tal lacuna vem sido preenchida de forma irresponsável, muitas 

vezes de forma inconsciente, causando prejuízos aos resultados esperados para 

o paciente e colocando em risco a sua integridade. 

     “Tem uma questão muito complicada que é 

assim a questão do papel do acompanhante. Até onde vai e até onde é obrigação 

da enfermagem. Eu acho que nesse caso, o acompanhante não tem obrigação, 

por mais que ele esteja ali para tomar conta. Ele tá ali para dar um apoio 

psicológico ao familiar dele e não para fazer o trabalho da enfermagem. A gente 

sabe que o quantitativo é pequeno, é complicado de madrugada, mas não é culpa 

do paciente”.        (Grená) 

 O assunto em questão seria a extração de um catéter nasoenteral pelo 
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usuário durante a noite. De fato, as equipes que já são pequenas, tornam-se 

menores e o acompanhante, cansado, sucumbe ao sono. É delegada ao 

acompanhante a vigilância ao paciente, responsabilizando-o erroneamente pelo 

que possa ocorrer com o usuário. 

     “A enfermagem não pode tirar dela aquele 

compromisso, aquela responsabilidade que é dela só por que está compartilhado 

o cuidado que este acompanhante pode fazer e ela tirar dela aquele compromisso 

e jogar a responsabilidade em cima desse acompanhante...não pode”.    (Violeta) 

 Este depoimento demonstra a preocupação com o fato do cuidado ao invés 

de compartilhado, ser delegado ao acompanhante, atendendo aos interesses dos 

profissionais de saúde. 

 O caminho para o alcance do cuidado compartilhado perpassa pela 

compreensão de que em se tratando de cuidado, a fragmentação do mesmo tem 

demonstrado na prática que dois mais dois não é igual a quatro, é sempre menos. 

O “co-gerenciamento” do cuidado entre as partes envolvidas potencializa o seu 

efeito, tornando o seu alcance muito maior em proveito do usuário. 

 

O Cuidado a quem Cuida 

 Esta categoria refere-se sobre a forma como o zelo com quem cuida, 

profissionais e acompanhantes, pode interferir na gênese do cuidado produzido, 

afetando o usuário ao qual ele é destinado. 

 Refere-se também aos preceitos das políticas públicas de saúde, que ao 

defenderem a integralidade e a humanização do cuidado, apontam para a criação 

de ambiente de trabalho acolhedor e favorável ao estabelecimento de relações 

prazerosas, como estímulo à criatividade e implicação dos seus trabalhadores, 

com repercussão no coletivo2.  

 Sobre as condições de conforto para os acompanhantes e equipe de_ 

enfermagem, foi dado o seguinte depoimento: 

      “Principalmente no serviço noturno você 

tem que ter uma pausa, sair um pouco de cena, dar uma descansada por que 

você está lidando com medicação, você está lidando com o sofrimento do doente, 

com o estresse do acompanhante e a sua própria equipe. Então quando você tem 
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esse distanciamento, que seja por duas horas, três horas, você consegue 

recarregar as baterias e voltar numa forma melhor. Quando você vai direto, você 

se pega numa situação de estresse, se pega numa situação limítrofe para você 

prestar assistência. Aí tudo fica mais difícil. A irritabilidade vence, o cansaço 

vence, o sono vence, a falta de atenção, então é importante. Isso enquanto 

enfermagem. Para o acompanhante tudo é exacerbado. Ele tá ali numa situação 

fora do dia-a-dia, fora do conforto dele, não está no seu habitat, então o “estar 

fora” já é um estresse, o lidar com o paciente que está vivendo uma doença que 

ele desconhece. Então, no seu emocional tudo é exacerbado. Qualquer palavra 

dita de forma diferenciada para ele vai ter um valor maior”.     (Verde) 

 Durante o grupo, desenvolveu-se um caloroso debate entre os membros da 

equipe de enfermagem a cerca do direito ou não do descanso no período noturno, 

do ponto de vista legal. 

 O grupo não chegou a um consenso, mas o ocorrido chamou-nos atenção 

para o nível de desinformação do grupo a respeito de seus direitos e a 

passividade perante as condições precárias de repouso de que se queixaram.  

Evidencia-se mais uma vez o baixo coeficiente de transversalidade entre os 

segmentos no hospital em questão, dificultando ao grupo as possibilidades de 

discussão sobre os seus problemas no exercício da profissão e o acesso às 

informações sobre os seus direitos. 

Aparece aí também a ignorância como força alienante a favor das 

instituições envolvidas no trabalho de enfermagem. Tais forças atuam, muitas 

vezes, nas posições de liderança do próprio grupo. 

“Ainda existem profissionais com esta idéia de 

que não se pode, não se deve e de que isso justificaria um bom atendimento, 

você estando 24 horas ou 12 horas, o tempo todo ligado no seu cliente. Não vê a 

questão número, demanda, cuidado”...   (Verde) 

 De fato, a presença física descomprometida, mesmo que em tempo integral 

pode agradar a determinados gestores, mas não aos preocupados com a 

qualidade do cuidado ofertado. Agrada muito menos ao usuário, que percebe a 

diferença entre um cuidado realizado com empenho, zelo, afeto e o realizado de 

forma mecânica, burocrática. 
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 Não sendo possibilitadas ao grupo oportunidades de discussão sobre seus 

problemas, trazendo à consciência as consequências destes e a importância do 

próprio grupo para hospital, este coletivo torna-se apático, desacreditando em 

possibilidades de mudanças e infeliz55. 

 Os indícios desta apatia parecem estar implícitos no baixo 

comparecimento dos profissionais de enfermagem ao grupo de discussão, em 

relação ao número de convidados. Foram distribuídas 14 cartas-convite, com o 

comparecimento de apenas 2 destes profissionais convidados. Os demais 

enfermeiros presentes tomaram conhecimento do evento por relacionarem-se 

com a pesquisadora e fazerem parte do staff do hospital, interessando-se pelo 

estudo. 

 Mudar esta situação significa dispor de tempo, demanda gasto de 

energia física e mental que estes profissionais já não possuem, massacrados pela 

forma como lhe é imposta a rotina de trabalho. 

As condições pouco confortáveis ao acompanhante também apareceram 

através de comentários sobre a ausência de mobiliário destinado ao repouso e 

dieta inadequada. 

     “Eu fiquei lá (na Emergência), dia e noite 

naquela cadeirinha e é lógico que a noite para dormir eu debruçava ali na cama e 

muitos enfermeiros não falavam nada, não chamavam atenção. Eu fiquei com 

meus pés “deste tamanho”, nunca inchei meus pés, nem na gravidez. Fiquei com 

os pés muito inchados”       (Vermelho) 

 Após a longa espera pela vacância de um leito na enfermaria, as 

dificuldades persistem. O número de poltronas destinadas ao repouso dos 

acompanhantes é insuficiente em relação ao número de usuários que demandam 

acompanhamento e a permanência nas cadeiras comuns pode perdurar.  

 Em relação à dieta oferecida ao acompanhante, o depoimento a seguir é 

ainda mais contundente: 

     “E esse estresse do acompanhante, ele interfere 

com certeza no paciente. Porque o paciente  percebe quando o acompanhante 

dele está estressado por um motivo qualquer, entendeu? Quando está mal 

alojado, ou faltou água para aquele acompanhante, ou faltou alimento... Eu já vi 
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casos aqui no HUAP em que o paciente guardou o jantar dele para o 

acompanhante, sabia? Porque sabia que o acompanhante não ia ter. E a gente 

está passando por um problema desse  agora. Porque o acompanhante, não sei 

se vocês sabem, só têm direito a sopa (espanto geral). E tem pessoas que não 

tomam sopa, entendeu? (Violeta) 

 

 Neste caso, o prejuízo do usuário vai além do emocional. Se a refeição é 

calculada por profissionais especializados, de acordo com as necessidades 

metabólicas para a recuperação dos indivíduos, o fato do usuário privar-se dos 

nutrientes para diminuir o mal-estar do acompanhante pode resultar em 

complicações pós-operatórias, tais como as infecções. 

 Tais fatos não são sequer questionados pelos acompanhantes no cotidiano 

dos hospitais, pois mesmo maltratados, julgam-se privilegiados por terem 

conseguido uma vaga para internar o seu doente. 

Ao subestimar as necessidades de conforto aos atores diretamente 

envolvidos no cuidado ao usuário, neste caso, acompanhantes e profissionais de 

enfermagem, os gestores vão além do desprezo à subjetividade do cuidado.  

Contribuem para o prejuízo do cuidado ao usuário, na medida que impõem 

ao ser humano que cuida o tipo de stress mais difícil de suportar, uma vez que 

tais carências - privação de sono, repouso e alimentação - mobilizam os  seus 

instintos mais primitivos. 
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O déficit de pessoal de enfermagem como analisador na 

construção da acessibilidade ou barreira ao cuidado do usuário 

hospitalizado e com acompanhante 

A partir de leitura minuciosa do corpus da pesquisa, tornou-se evidente a 

insatisfação dos usuários quanto à demora com que a equipe de enfermagem se 

apresentava para atendê-los, assim como a ausência de profissionais de 

enfermagem para auxiliá-los em determinados procedimentos.  

Por parte dos acompanhantes, as queixas localizaram-se na falta de 

diálogo, orientações sobre o tratamento e manifestação de irritabilidade com a 

sua presença e insistência em “intrometer-se” no trabalho da enfermagem. 

A equipe de enfermagem, por sua vez, reconhece que não sabe 

exatamente como lidar com a presença do acompanhante, mas reconhece que a 

participação deste no tratamento ao usuário hospitalizado, além da função 

terapêutica propriamente dita, assume o papel de “remediar” o problema do 

número insuficiente de profissionais para atender a número de usuários que 

cresce a cada dia. Principalmente no que se refere à vigilância a esses usuários. 

Sendo assim, o analisador evidenciado no caso estudado foi o quantitativo 

deficiente de profissionais de enfermagem ao alcance do usuário e do 

acompanhante para o atendimento às suas necessidades, gerando insatisfação 

para o profissional, ruídos na comunicação entre as partes, com consequente 

estabelecimento de relações prejudiciais à recuperação do usuário e ambiente de 

trabalho desfavorável. 

No sentido de explicitar o significado de analisador, utilizaremos a definição 

de Baremblitt 36, segundo a qual: 

...um analisador não é apenas um fenômeno cuja função 

específica é exprimir, manifestar, declarar, evidenciar, denunciar. 

Ele mesmo contém os elementos para se auto-entender, ou seja, 

para começar o processo de seu próprio esclarecimento(1992, 

pg.64). 

O que nos desvela o analisador identificado? Principalmente que os 

anseios e necessidades do usuário não vêm sendo encarados como o primordial 
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propulsor das ações de saúde. Que a execução de grande número de tarefas por 

um número reduzido de profissionais de enfermagem talvez atenda apenas às 

exigências estatísticas do registro de procedimentos e que os indicadores de 

qualidade adotados em parte da rede pública visam coeficientes técnicos e não se 

orientam pelos princípios da humanização e da integralidade assistencial.  

Outro aspecto de relevância ao apresentarmos o analisador déficit de 

pessoal de enfermagem é a estratégia de redução de custos hospitalares a partir 

da redução numérica do grupo que representa o maior contingente e acumula o 

maior número de ações dentro do ambiente hospitalar57. 

Quando se mencionam os altos custos na assistência hospitalar, logo são 

destacados os gastos com pessoal. No entanto, a complexidade do atendimento 

ao usuário em forma integral e individualizada não é compatível com as restrições 

orçamentárias na obtenção de profissionais capacitados e em quantidade 

suficiente57. 

 Apesar do debate amplo sobre o problema do quantitativo insuficiente de 

trabalhadores de enfermagem entre os gestores, poucos estudos foram 

realizados no país até hoje. Sabemos que existe um alto índice de absenteísmo 

na equipe de enfermagem, o que causa sobrecarga de trabalho aos profissionais 

presentes. Um estudo realizado em um hospital público de ensino, concluiu que 

as maiores causas de absenteísmo na enfermagem são as doenças ósteo-

articulares e as enfermidades respiratórias envolvendo em sua maioria os 

auxiliares de enfermagem, na faixa etária de 25 a 45 anos, com predomínio das 

trabalhadoras do sexo feminino e com mais de um vínculo empregatício58. 

 No parágrafo acima, temos o analisador déficit do quantitativo de 

enfermagem como revelador do alto índice de afastamentos por motivo de doença 

entre os seus profissionais, que são submetidos à sobrecarga de trabalho. 

Tal analisador - o déficit de pessoal de enfermagem no ambiente hospitalar 

- nos revela que a satisfação às necessidades de saúde ao usuário não é 

compatível com a prática mecânica e compartimentalizada que lhe é ofertada 

ainda hoje. Nos permite também desvelar as consequências ruins à saúde do 

trabalhador de enfermagem, traduzida nos altos índices de absenteísmo por 

doenças. 
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Os cálculos para dimensionamento de pessoal de enfermagem realizados 

atualmente levam em consideração a carga de trabalho da unidade na assistência 

de enfermagem - produto da quantidade média de pacientes assistidos, segundo 

o grau de dependência da equipe de enfermagem, pelo tempo médio de 

assistência de enfermagem utilizada, por cliente, de acordo com o grau de 

dependência, o índice de segurança técnica (IST) - quantitativo excedente de 

pessoal destinado a cobrir afastamentos por licenças médicas, férias ou outros e 

o tempo efetivo de trabalho - jornada total, subtraído o período de tempo 

destinado à satisfação das necessidades pessoais do trabalhador, como 

alimentação, repouso e higiene59. No entanto, este cálculo apresenta a fragilidade 

de uniformizar o tempo gasto para a realização de tarefas semelhantes em 

indivíduos diferentes. Ou seja, ignora as peculiaridades dos usuários, não 

encontrando justificativa para o gasto diferenciado de tempo na execução de 

procedimentos iguais. 

Por vezes, o usuário internado evita solicitar a equipe de enfermagem por 

acreditar que o atendimento irá demorar ou receando reações de contrariedade 

de seus membros. Em ambos os casos, fica explícita a precariedade do 

atendimento ao enfermo hospitalizado e, em consequência, com algum grau de 

dependência. 

Tal fato pode encontrar justificativa no número de pacientes designados a 

cada profissional de enfermagem por plantão, que no hospital em questão 

extrapola o número recomendado pelo COFEN (Conselho Federal de 

Enfermagem), o qual estabelece critérios para o dimensionamento do pessoal de 

enfermagem através da Resolução 293/200460. 

 Um estudo de projeção internacional realizado na Pensilvânia em 2002, 

investigando a relações entre o staff de enfermagem e a mortalidade de usuários 

no período de 30 dias de internação, o risco de burnout entre estes profissionais e 

a possibilidade de resgate dos parâmetros almejados para os usuários internados 

trouxe conclusões importantes e que podem perfeitamente ser aplicadas aos 

profissionais brasileiros, apesar das diferenças culturais. Em verdade, em função 

da posição de desenvolvimento social e econômico nacionais, poderíamos afirmar 

que a realidade para o trabalhador de enfermagem em nosso país é mais 
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desfavorável ainda. O estudo conclui que para cada usuário adicional por 

enfermeiro esteve associado 7% de probabilidade de desfecho fatal nos primeiros 

30 dias de internação e 7% de falha no resgate dos parâmetros fisiológicos 

buscados com o tratamento. Por outro lado, para o enfermeiro, cada paciente 

adicional significou a aumento em 23% da probabilidade de desenvolvimento de 

burnout, doença ocupacional que apresenta sinais e sintomas de exaustão e 15% 

de probabilidade de insatisfação com o trabalho61. 

Ainda de acordo com a literatura, as intervenções assistenciais são 

classificadas em intervenções de cuidado direto ao usuário, intervenções de 

cuidado indireto ao usuário e atividades associadas. As duas primeiras categorias 

referem-se diretamente à enfermagem. A terceira, no entanto, pode ser realizada 

por outro profissional treinado, embora esteja destinada ao tratamento do usuário 

hospitalizado59. Nesta categoria encontram-se os agendamentos de exames, 

encaminhamentos de pedidos de pareceres, encaminhamentos de pedidos de 

material e medicamentos, entre outros. Estas intervenções demandam tempo e 

energia da equipe de enfermagem, desviando-a das intervenções diretas e 

indiretas ao usuário e gerando sobrecarga de tarefas. 

Tornou-se frequente nos hospitais e de forma velada, a substituição dos 

profissionais de enfermagem por acompanhantes na prestação de cuidados. A 

presença do acompanhante deve ser incentivada como possibilidade de 

manutenção dos vínculos relacionais ao usuário internado e usualmente na 

realização de pequenos cuidados que fomentem essa relação62. Jamais para 

substituir a presença do profissional qualificado, diminuindo a responsabilização 

de quaisquer prestadores de serviço diante das ações de saúde. 

Ocasiões em que as condições clínicas do enfermo demandam vigilância 

intensiva, principalmente pelo risco de síncopes ou quedas durante a 

deambulação não são raras e nem sempre há alguém da equipe disponível para 

acompanhá-lo. Outras vezes, a falha de vigilância pode advir de desatenção na 

avaliação das reais condições do usuário. Evidenciam-se então situações de risco 

real ao usuário, determinadas pelo escasso número de profissionais de 

enfermagem presentes. 

 Contrariam-se assim, as recomendações da World Heatlh Organization 
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(WHO), as quais orientam os principais órgãos certificadores de qualidade dos 

estabelecimentos em saúde. O organismo preconiza, entre outras coisas, a 

consciência de que cada pessoa apresenta uma reação própria e que a conduta 

traçada deve ser adequada a cada caso, na tentativa de minimizar os riscos à 

integridade do usuário. Lembra ainda, que apesar dos erros serem inerentes aos 

seres humanos, quando estes incidem sobre o usuário enfermo, as 

consequências podem ser devastadoras63. 

 Durante o estudo, as principais causas de barreiras ao cuidado 

individualizado apontadas pelos acompanhantes, usuários e equipe de 

enfermagem foram a falta de orientações, a impaciência, o cuidado prestado de 

forma burocrática e a transferência aos acompanhantes de responsabilidades que 

não lhes dizem respeito. Tais queixas relacionam-se diretamente à escassez de 

profissionais para o atendimento a essas necessidades.   

Devido ao exposto, se os usuários, acompanhantes e profissionais de 

enfermagem permanecem com necessidades não atendidas, é de se esperar que 

a relação não se estabeleça dentro dos padrões desejados para a parceria 

durante o período de internação.  
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 Conclusões 

 Em várias situações do convívio entre a equipe de enfermagem e o 

acompanhante no ambiente hospitalar, a acessibilidade ou o embarreiramento ao 

cuidado permanecem separados por um limite tênue. 

 Um exemplo disso acontece na tentativa de compartilhamento do cuidado, 

quando a responsabilidade ao acompanhante é transferida para além de suas 

competências. A parceria pode transformar-se em troca de acusações e 

incompreensões evitáveis. 

As turbulências entre as partes citadas acima se deve à ausência de 

diálogo, por razões que precisam ser elucidadas. A falta de dialogicidade 

manifesta-se pela carência de orientações sobre o tratamento proposto ao 

usuário, a paciência reduzida no atendimento ao usuário e acompanhante, na 

falta de escuta ao acompanhante e usuário e no não reconhecimento dos saberes 

trazidos o hospital pela clientela e seu círculo social como componente do 

cuidado que este usuário necessita. 

Encontrei uma equipe de enfermagem desprovida de desejo de mudança, 

com sua energia vital prejudicada e sem fôlego e espaço para expor as suas 

dificuldades. O burnout causado pela sobrecarga de responsabilidades e tarefas, 

e a falta de valorização a esses profissionais é bastante evidente. 

 Atitudes que nos levam a colocar sobre os ombros dos profissionais de 

enfermagem a culpa pelos eventuais prejuízos ao usuário encontram a origem em 

situações impostas pelo sistema de saúde, determinadas por instituições como o 

interesse financeiro, o domínio de profissões sobre as outras e ausência de 

política de investimento na qualificação dos profissionais. 

Temos visto na mídia diariamente profissionais de enfermagem serem 

execrados, de fato por falhas gravíssimas, sem que os órgãos de classe 

consigam  a melhoria das condições de formação e trabalho da categoria. 

Sendo assim, o resultado é desfavorável para todos os segmentos 

envolvidos na assistência, sendo que o mais prejudicado é o usuário por não 

conseguir defender-se como precisaria, estando internado. 
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O acompanhante, por sua vez, não possui ainda um perfil estabelecido 

dentro do hospital, sendo ignorado, menosprezado e, às vezes, agredindo para se 

defender64. 

 Consequentemente aos fatores apontados, ao acompanhante é negada a 

possibilidade de mostrar o que sabe e de que forma pode contribuir para a 

recuperação da saúde do seu paciente. Dessa forma, é prestada ao usuário uma 

assistência forjada na aplicação de protocolos, sendo esta frustrante para quem a 

oferta e para quem a recebe. 

Finalmente, de forma otimista, observei um grande potencial na relação 

entre a equipe de enfermagem e os acompanhantes para pensar na forma de 

como melhorar a convivência dentro de seus próprios limites, apesar da ausência 

de estratégias previstas pelo hospital com esse fim. A preocupação com o bem-

estar do usuário consegue sobrepor-se aos interesses individuais dos grupos. 
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Sugestões 

  

Ao Serviço de Educação Permanente do hospital, que atue junto ao staff_ 

de enfermagem, criando espaços e oficinas onde seja possível ao grupo a 

manifestação de suas idéias, dificuldades e sugestões para a melhoria do cuidado 

em enfermagem. Tal medida pode ser a semente para que surjam novas 

iniciativas envolvendo fóruns multiprofissionais de discussão, aumentando a 

visibilidade do trabalho realizado pela enfermagem.  

Certamente será um trabalho árduo, devido ao prolongado período de 

inércia em que o grupo se encontra. No entanto, não há outra forma para tentar o 

resgate da auto-estima dos profissionais de enfermagem, incentivando a sua 

participação em novas formas de pensar o cuidado. 

À direção médica e de enfermagem do hospital que invistam na melhoria 

das condições de conforto, alimentação e higiene para os acompanhantes e 

profissionais de enfermagem. 

 Por experiência própria, declaro que na unidade onde atuo há seis anos, a 

equipe de enfermagem e os acompanhantes não possuem chuveiro privativo para 

higiene corporal, o qual provoca desconforto, irritação e má impressão no período 

de altas temperaturas quando,encharcados de suor, atendemos ao usuário 

A aquisição de mais poltronas acolchoadas destinadas ao acompanhante 

se faz urgente, com vistas a possibilitar o conforto possível nos breves períodos 

de relaxamento. 

Em relação à alimentação, ofertar apenas sopa aos acompanhantes nos 

preocupa, na medida em que o aporte calórico deficiente a este segmento pode 

causar efeitos danosos à sua saúde. Mencione-se também o fato de que esse tipo 

de alimento não possui um  índice aceitação expressivo na população em geral. 

Da mesma forma, o lanche ofertado apenas aos trabalhadores do serviço 

noturno é fornecido em quantidade insuficiente para o número de plantonistas,  

não fornece os nutrientes necessários ao exercício da jornada de trabalho, tendo 

inclusive ocorrido o fornecimento de alimento em más condições de conservação 

à força de trabalho. O serviço diurno não possui nenhum tipo de lanche. 

 Remontava de muitos anos a promessa de um refeitório coletivo para os 
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trabalhadores do estabelecimento. O refeitório recentemente inaugurado não 

atende aos funcionários do serviço noturno e cobra pelas refeições servidas. 

Concluindo, sugiro aos gestores do HUAP que viabilizem a implantação de 

estratégias de acolhimento ao acompanhante desde o momento da internação do 

usuário, atendendo às determinações das políticas públicas de saúde na 

humanização do ambiente hospitalar que recomendam esforço multiprofissional 

na aproximação, responsabilização e autonomização dos sujeitos nas ações de 

saúde. 

Tais estratégias estão explícitas em projeto de acolhimento ao 

acompanhante que acrescento ao final desta seção como o produto da conclusão 

da Dissertação do Mestrado Profissional e Assistencial em Enfermagem. 
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Projeto para implantação de estratégias de acolhimento aos acompanhantes 

de usuários internados nas Unidades de Clínica Cirúrgica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

 

 

Título: Acompanhante Acolhido. 

 

Identificação: 

 O projeto destina-se ao acolhimento dos acompanhantes de usuários que 

necessitem permanecer internados nas enfermarias cirúrgicas do HUAP. 

 

Justificativa: 

 

No cenário das unidades cirúrgicas de internação do HUAP, transitam a 

equipe multiprofissional de saúde e acadêmicos da UFF. 

 Existem problemas estruturais como espaço reduzido e falta de 

acomodações apropriadas para acompanhantes que possuam autorização para 

permanecer no local em tempo integral1. Entretanto, os profissionais que atuam 

diretamente na unidade e em tempo integral são os de enfermagem. Estes 

atualmente encontram-se em número muito reduzido (média de 08 pacientes para 

cada técnico de enfermagem e 24 pacientes para um enfermeiro plantonista 

durante o dia) o que ocasiona sobrecarga de atividades e possibilidade de stress 

emocional2. 

Somam-se a estes problemas citados a tensão emocional a que estão 

submetidos os acompanhantes, que têm que administrar a preocupação com o 

ente hospitalizado e as atribuições extra-hospitalares3. Nesse sentido, foi 

identificada a necessidade de procurar estratégias visando minimizar os ruídos no 

relacionamento interpessoal entre os acompanhantes e os profissionais de 

enfermagem, com o intuito de favorecer o restabelecimento do paciente 

hospitalizado, através da harmonização do ambiente e melhoria da comunicação 

entre as partes envolvidas. 

Em levantamento bibliográfico realizado sobre as referências a estratégias 



 

 

 

90 

 

de acolhimento a acompanhantes na rede pública de saúde no período de 2000 a 

2010, concluiu-se que: 1- As estratégias de acolhimento são pouco freqüentes no 

ambiente hospitalar, apesar das políticas públicas de saúde defenderem 

assistência integral e humanizada aos seus usuários ; 2- As poucas referências 

encontradas  apresentam resultados muito satisfatórios após avaliação das 

atividades realizadas4. 

Respaldam a nossa avaliação da situação os registros encontrados nos 

impressos de enfermagem. 

 

 

Objetivos: 

 

- Geral  

Implantar protocolo de acolhimento aos acompanhantes de usuários 

internados no HUAP, visando  que os mesmos consigam obter os benefícios que 

o acompanhamento pode trazer, através da manutenção dos vínculos familiares e 

sociais, da obtenção de esclarecimentos úteis para a alta domiciliar e da redução 

de riscos de reinternação devido à reincidência de agravo à saúde5.  

 

- Específicos 

- Proporcionar ambiente terapêutico ao usuário internado, através da 

harmonização das relações entre equipe de enfermagem e acompanhantes; 

- Facilitar o relacionamento interpessoal entre a equipe de enfermagem e 

acompanhantes durante a internação prolongada; 

- Proporcionar condições de repouso, higiene e nutrição adequados à 

permanência do acompanhante durante o período de internação de usuários no 

HUAP; 

- Melhorar a qualidade do cuidado prestado ao usuário, em decorrência da 

contribuição do acompanhante como  “facilitador” do tratamento. 

 

Atividades Propostas: 
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- Sensibilização dos funcionários de enfermagem sobre a importância do 

acolhimento ao acompanhante e seu papel de aliado no atendimento ao paciente 

internado. 

- Organização de protocolo de primeira aproximação no Serviço de Internação e 

Alta, onde o usuário e seu acompanhante serão acolhidos, recebendo as boas-

vindas e o tratamento proposto explicado brevemente. Neste momento não 

seriam abordadas as normas e rotinas da unidade de internação. A clientela seria 

esclarecida sobre questões relacionadas à alimentação, ouvidoria, horário de 

funcionamento dos serviços, etc. 

- Encaminhamento ao serviço de Administração para que o acompanhante receba 

as orientações pertinentes a esse serviço, como por exemplo, utilização aparelhos 

de televisão e rádios nas enfermarias coletivas, vestuário recomendado ao 

ambiente hospitalar, etc. 

- Ao chegar à unidade de internação, o enfermeiro plantonista fará a 

apresentação da unidade aos acompanhantes, mesmo que a atividade seja feita 

em grupo devido ao excesso de atribuições. Na oportunidade serão expostas as 

deficiências estruturais, mas sempre enfatizando que é necessário que as partes 

se esforcem para superá-las em prol do bem-estar do usuário. Obviamente tais 

esclarecimentos serão fornecidos temporariamente, uma vez que outras 

iniciativas estarão sendo executadas visando as melhorias estruturais. 

- À coordenadora de enfermagem caberá a reunião inicial, individual ou em grupo 

com os acompanhantes, conforme permitirem as condições do serviço. Neste 

momento as rotinas e normas poderão ser apresentadas de forma descontraída e 

os acompanhantes ouvidos sobre suas dúvidas e impressões até o momento. 

- Reunião periódica semanal com acompanhantes na enfermaria, se possível com 

participação multiprofissional, a fim de discutir eventuais dificuldades, receber 

sugestões para a melhoria do serviço e prestar esclarecimentos sobre o 

tratamento que se fizerem necessários.  

 

Benefícios:  

 

- Parceria entre os profissionais de enfermagem e acompanhantes para a 
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implementação do tratamento proposto ao usuário, resultando em maior adesão 

ao tratamento em caso de pacientes resistentes às orientações; 

- Participação direta do acompanhante no tratamento de seu paciente, através da 

orientação da equipe e quando as condições do mesmo permitirem, como por 

exemplo, auxílio na alimentação, à deambulação e vigilância em caso de 

desorientação mental; 

- Auxílio na preparação do usuário e acompanhantes para a alta hospitalar, com o 

fornecimento de orientações acerca de curativos, repouso, alimentação, etc. aos 

cuidadores domiciliares em potencial; 

- Redução de reinternações evitáveis, decorrentes de déficit de cuidados 

domiciliares. 

 

Recursos Necessários: 

 

 A curto prazo, o projeto em questão requer basicamente recursos 

humanos. Serão utilizados os enfermeiros da unidade, com colaboração dos 

acadêmicos e residentes de enfermagem devido à carência de enfermeiros 

assistenciais atualmente no hospital.  

O serviço de Administração, através de seus plantonistas também será 

necessário para o desenvolvimento do projeto, pois recai sobre a enfermagem o 

papel disciplinador que às vezes é necessário, mas que não lhe é pertinente. 

 De acordo com as recomendações do HumanizaSUS, o trabalho de 

humanização de assistência ao usuário, em todos os níveis, requer atuação 

multiprofissional. Sendo assim a presença médica, do nutricionista e do assistente 

social se faz necessária para o pleno atendimento às necessidades da clientela5. 

 Para as reuniões poderão ser utilizadas as áreas cobertas destinadas ao 

estar dos pacientes. 

O investimento mais urgente concentra-se na mudança de cultura no que 

diz respeito à convivência e colaboração entre equipe de enfermagem e os  

acompanhantes. A orientação formal, sob forma de folder informativo, já existe e é 

difundida no ambiente hospitalar. 

As medidas a serem adotadas a médio e longo prazo devem incluir as 
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reformas estruturais prevendo a inclusão do acompanhante nas unidades, assim 

como o aumento da força de trabalho de enfermagem para atendê-los e aos 

usuários internados de forma adequada. 

 

 

Avaliação: 

 

- A primeira avaliação de resultados será feita ao final do 3º mês a partir do início 

das atividades previstas no projeto. 

- Serão levantadas as ocorrências envolvendo conflitos entre acompanhantes e 

equipe de enfermagem nos registros da unidade, consultado o serviço de 

Ouvidoria sobre as queixas e/ou elogios registrados e acrescentadas as 

informações colhidas com os segmentos envolvidos durante as reuniões 

periódicas. 

- Será redigido Relatório contendo os resultados, com vistas à divulgação para as 

partes envolvidas, assim como para a correção ou reforço de ações conforme o 

necessário. Tal relatório será encaminhado à Diretoria de Enfermagem. 
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B- Entrevista ao usuário internado e com acompanhante  

 

 

 

 

1-Como começou o seu problema de saúde e a necessidade de internação atual? 

2- Há quanto tempo o Sr. está internado? 

3- Como surgiu a necessidade de acompanhante? 

4- Como o Sr. justifica a necessidade de permanecer com acompanhantes? 

5- As suas expectativas foram atingidas com a presença deles? 

6- Qual a proximidade ou grau de parentesco entre o Sr. e seus acompanhantes? 

7- Por que eles foram escolhidos? 

8- Como o Sr. vê a relação entre os acompanhantes e a equipe de enfermagem, 

de um modo geral? 

9- O Sr. já observou algum fato envolvendo a equipe de enfermagem e algum 

acompanhante que o Sr. quisesse relatar? Pode ser algo positivo ou negativo, 

não precisa citar nomes. 
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C- Termo de Consentimento para usuários internados, acompanhantes e 

membros da equipe de enfermagem  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre as relações 

interpessoais entre acompanhantes de pacientes hospitalizados e a equipe de enfermagem a 

qual terá como objetivo principal conhecer os fenômenos relacionais emergentes entre 

acompanhantes e equipe de enfermagem durante a internação prolongada de paciente 

cirúrgico, com o intuito de desenvolver um estudo que contribua para o êxito desta parceria 

tão necessária ao processo de equilíbrio do paciente durante o processo de internação 

hospitalar. 

 A pesquisa destina-se a uma Dissertação do Mestrado Assistencial da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, sendo realizada pela mestranda Ieda Cristina Pereira 

Sanches sob a orientação da profª Drª Ana Lúcia da Silva Abrahão. Os dados obtidos a 

partir da pesquisa poderão ser utilizados em publicações científicas e/ou eventos 

acadêmicos. 

 Serão garantidos a sua privacidade e o seu anonimato e sua participação é 

voluntária, o que significa que a qualquer momento você poderá desistir de ser 

colaborador.  Solicito a sua autorização para a reprodução e utilização de registro efetuado 

no Livro de Ordens e Ocorrências ou prontuário de paciente internado e que tenha relação 

direta com a pesquisa proposta. Não haverá qualquer custo ou compensação financeira 

para as partes convidadas a participar, sendo o lucro da pesquisa a aplicação dos 

conhecimentos obtidos na melhoria assistencial ao usuário. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde constarão telefones e e-mail da 

mestranda e sua orientadora para que você possa entrar em contato em caso de dúvida ou 

necessidade.  

 Desde já agradecemos a sua valiosa colaboração. 

      

 

--------------------------------------------                              --------------------------------------- 

Ieda Cristina Pereira Sanches Ana Lúcia da Silva Abrahão 

Tel: 88645996       
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D–Termo de Consentimento para o Servidor  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre as relações interpessoais 

entre acompanhantes de pacientes hospitalizados e a equipe de enfermagem a qual terácomo 

objetivo principal conhecer os fenômenos relacionais emergentes entre acompanhantes e 

equipe de enfermagem durante a internação prolongada de paciente cirúrgico, com o intuito 

de desenvolver um estudo que contribua para o êxito desta parceria tão necessária ao 

processo de equilíbrio do paciente durante o processo de internação hospitalar. 

 A pesquisa destina-se a uma Dissertação do Mestrado Assistencial da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, sendo realizada pela mestranda Ieda Cristina Pereira 

Sanches sob a orientação da profª Drª Ana Lúcia da Silva Abrahão. Os dados obtidos a 

partir da pesquisa poderão ser utilizados em publicações científicas e/ou eventos 

acadêmicos. 

Solicito a sua autorização para a reprodução e citação de registros realizados por 

você nos livros de Ordens e Ocorrências da unidade de internação cirúrgica. 

 Serão garantidos a sua privacidade e o seu anonimato e sua participação é 

voluntária, o que significa que a qualquer momento você poderá desistir de ser_ 

colaborador. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde constarão telefones e e-mail da 

mestranda e sua orientadora para que você possa entrar em contato em caso de dúvida ou 

necessidade.  

 Desde já agradecemos a sua valiosa colaboração. 

      

 

--------------------------------------------                              ------------------------------------------- 

Ieda Cristina Pereira Sanches Ana Lúcia da Silva Abrahão 

Tel: 88645996                                                                    

e-mail ieda_cps@hotmail.com                                          
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E –Roteiro para a Realização do Grupo de Discussão 

 

Data: 25  / 05     /2012 

 

Local de realização (município): Niterói/Huap/Uff 

 

Número de componentes: 06 

 

Componentes (características): 02 enfermeiros do staff do hospital, 02 

acompanhantes, 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro residente. 

 

 

Parte Inicial: 

Acolhimento, onde serão dadas as boas-vindas, agradecida a participação 

no estudo, breve explicação sobre as finalidades e funcionamento do Grupo 

Focal. 

 

Segunda Parte:  

 Apresentação do caso analisador em forma de esquetes, representadas 

por voluntários mestrandos e bolsista graduanda em enfermagem. 

 Os entrevistados terão liberdade para interferirem a qualquer momento dos 

esquetes, com o objetivo de alterarem o desfecho ou a condução dos problemas 

abordados. 

 

Terceira Parte: 

Abertura de espaço para considerações gerais e outros aspectos que os 

entrevistados julguem relevantes e que não tenham sido abordados. 

 

Parte Final: 

 Confraternização com lanche entre os participantes e a equipe pesquisadora. 
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F- Carta Convite aos Profissionais de Enfermagem para o Grupo de 

Discussão 

 

 

 

Carta Convite 

 

 

Caro Colega 

 

  

Convido você a participar de um encontro informal com 

o objetivo de discutirmos o acompanhamento ao paciente 

internado nas enfermarias cirúrgicas. Será no dia 19 de Maio 

às 13:00hs no hall do Ambulatório do HUAP (térreo). 

Após o encontro teremos um delicioso e descontraído 

lanche coletivo no mesmo local. 

A sua presença e as suas opiniões serão muito 

importantes! 

 

  

 

 

 _____________________________________________________ 

 Ieda Cristina Pereira Sanches- Enfermeira HUAP/ Mestranda UFF 
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1– Entrevistas realizadas com os pacientes internados 

 

 Paciente A 

 

D.M.S, masc., viúvo, 85 anos. Reinternado há 32 dias devido à infecção em sítio 

operatório de osteossíntese de fêmur E; DMII e HAS. 

Quando começou o seu problema de saúde que resultou na internação atual? 

A - Explica aí (para a acompanhante). 

Explique o Sr. Faça de contas que a sua acompanhante não está. Por que o Sr. 

está aqui? 

A - É que eu esqueço. Eu caí e quebrei aqui (mão sobre a coxa E)... Ela diz que é 

fêmur, parece. Aí fui pro hospital e tive que ficar internado. O bicho é ruim para 

sarar que é danado. Tá difícil. Eu já tô andando, mas com dificuldade. 

Há quanto tempo o Sr. está internado aqui? 

A - Fala aí (com a acompanhante). Eu não lembro. 

 A acompanhante responde que já fez um mês.  

E por que surgiu a necessidade do Sr. ter um acompanhante aqui no hospital? 

A - Aqui no hospital? Porque eu não posso me locomover sozinho. Para eu ir no 

banheiro tem que alguém me levar, ou eu vou na cadeira de rodas, se tiver. Mas 

no duro uma pessoa tem que me levar. Para tomar banho, para ir no vaso. Agora 

mesmo eu fui, mas fui na comadre. 

Mas nesses casos a enfermagem não poderia atendê-lo? 

A - Sim, mas ela é a minha companheira de sempre. 

E o Sr. acha que ainda precisa permanecer com acompanhante em tempo 

integral? 

A – Acho, por que sozinho eu não faço nada. Nesta situação em que me encontro 

eu não posso fazer nada. Até pra fazer um xixi eu preciso que alguém me dê o 

compadre. 

Qual é mesmo o grau de proximidade ou parentesco que existe entre vocês? 

A - Ela é a minha filha. 

E por que ela foi a escolhida? 

A - Por que é a única. Não havia outra pessoa que pudesse ficar comigo. 
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Como o Sr. vê a relação entre os acompanhantes e a equipe de enfermagem, de 

um modo geral, aqui? Agora eu quero que o Sr. responda sozinho. Sem a 

interferência da Vera. 

A - Eu vejo que somos muito bem tratados. O que a gente precisa é só pedir. A 

gente aqui faz amizades.  Somos amigos e a enfermagem também. É só pedir. O 

relacionamento é muito bom. 

 

 

Paciente B    

FJS, 61 anos, viúvo, no 3º dia pós-operatório de prostatectomia radical por HPB. 

Como começou o seu problema de saúde e a necessidade de internação atual? 

B- Começou há uns cinco anos, mas eu fui levando. Só que de uns tempos para 

cá, uns meses, a coisa piorou e então eu vim para cá para ser operado. 

Há quanto tempo o Sr. está internado? 

B- Cheguei aqui no dia 12 para ser operado no dia 13. Só que houve um 

problema aí e o clínico não achou seguro eu operar. Então atrasou alguns dias. 

E o senhor está com acompanhante desde o primeiro dia? 

B- Não porque ela trabalha (a acompanhante) e vinha diariamente no horário da 

visita. Mas agora ela conseguiu uma licença, uma “mini” licença para ficar aqui. 

Como eu disse, eu estou aqui desde o dia 12, mas ela estava trabalhando. Eu 

tava aqui no “hotel”, então agora que eu estou assim impossibilitado de fazer as 

coisas.... 

E qual a diferença principal que o Sr. sente entre estar com acompanhante ou 

não? 

B- Ah... com certeza é bem melhor, não? 

E qual é o aspecto que o Sr. acha que faz a diferença? 

B- É a questão familiar...as enfermeiras são muito cuidadosas, mas elas têm mais 

o lado profissional, não? Eu gosto assim de fazer brincadeiras para quebrar o gelo 

em casa e a coisa ficar assim... mais leve. 

Então a partir de quando surgiu a necessidade de permanecer com 

acompanhante? 

B- Foi a partir do momento que eu operei, porque tem soro, tem dreno, tem 
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sonda, tem tudo. Aí eu fico travado na cama. Antes ela vinha todo dia aqui, mas 

ela trabalhava. Ela passava de manhã, deixava uma coisa, uma fruta...depois ia 

trabalhar. 

E se ela não trabalhasse fora, o Sr. teria pedido para ela ficar antes da cirurgia 

também ou não? 

B- Não, aí não. Não tinha necessidade de tirar ela das coisas dela. Ela podia vir 

aqui, depois fazer alguma coisa em casa. Não ficar direto, por que aí não tinha 

necessidade. 

Além de ajudá-lo, há outro fator que justifique a presença de sua acompanhante? 

B- É importante ter alguém da família por perto. Às vezes eu dou “umas broncas” 

nela (risos de ambos), como acontece em casa também, mas é muito melhor. 

As suas expectativas foram atingidas com a presença dela? 

B- Sim porque ela fica aqui nesse sofazinho (poltrona), fica bem e eu também fico 

bem. Isso contribui para a minha recuperação. 

Qual a proximidade ou grau de parentesco entre o Sr. e sua acompanhante? 

Ela é minha esposa. 

E além dela, quem mais poderia permanecer como seu acompanhante? 

B- Bem, minha família é ela. Meus pais já faleceram, meus amigos todos 

trabalham e têm a suas vidas, não daria para ficar direto. E eu não tive filhos. 

Então a minha família é ela.  

E por que motivo o Sr. a escolheu, além do fato dela estar disponível? 

B- Porque ela é minha mulher, então eu tenho mais intimidade. Hoje ela me deu 

banho. Ontem a enfermeira me deu... aqui você tem que se despojar de qualquer 

coisa...aqui você não é do sexo masculino ou do sexo feminino....é um ser 

humano. Tem que se despojar de tudo, quer tenha dinheiro, quer tenha bens, não 

tem nada disso. 

Como o Sr. vê a relação entre os acompanhantes e a  equipe de enfermagem, de 

um modo geral? 

B- Boa, se a gente precisar de alguma coisa ela vai lá e pede.... lógico, todo 

mundo é ser humano. De vez em quando... sabe que ninguém é perfeito, tem 

sempre um senão. 

Existe algum evento que o Sr. julgue importante, sem citar nomes, envolvendo a 
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equipe e acompanhantes, que o Sr. tenha presenciado e queira me relatar? 

B- Bem, tem umas coisinhas, mas nada de importante. Eu sei que o hospital 

público tem muitas deficiências...por exemplo a falta de campainhas. Se alguém 

passar mal aqui, tem que esperar alguém que esteja bem, que ainda não tenha 

operado ou o parente de algum paciente e pedir para chamar. 

E quanto à equipe, o Sr. tem algo a relatar? 

Não. São coisinhas pequenas. Nada que comprometa. 

 

 

Paciente C 

A. D.N, 67a, casado, em pós-operatório imediato de RTU de próstata. 

 

Como começou o seu problema de saúde e a necessidade de internação atual? 

C- Foi quando eu operei a vesícula, pedra da vesícula, o médico quando terminou 

a operação falou assim: Quando você ficar bom da vesícula, vai ter que ver a 

próstata por que tem um tumorzinho aí e vai ter que ver. Isso tem uns dois anos ... 

aí eu fui para lá, fui prá cá e me mandaram para internar aqui e operar. 

Há quanto tempo o Sr. está internado? 

C- Desde sábado, não, domingo (19/09) às 4 horas da tarde. 

Conforme o Sr. já relatou, já foi internado para outra cirurgia antes. O Sr. ficou 

com ou sem acompanhante? 

C- Não. Sempre fiquei acompanhado dela. 

Como surgiu a necessidade de acompanhante? Por que o Sr. precisa ficar com 

acompanhante? 

C- Ah... é para me ajudar. Se a gente precisar de alguma coisa de noite ela me 

ajuda. 

Como assim, ajudar em quê? 

C- É que toda vida eu sempre fui assim muito dengoso, sabe? Se bobear tem que 

me botar comida na boca. Foi assim desde o tempo da minha mãe. Foi ela que 

me acostumou assim. (Risos).  

É por isso então que o Sr. justifica a necessidade de ter um acompanhante? 

 C – É por isso sim. Apesar de que aqui todo mundo é muito legal, mas eu prefiro 
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ela. 

As suas expectativas foram atingidas com a presença dela? 

C- Foi sim. Ficou tudo bem. A gente ajuda um, ajuda outro... 

A acompanhante interferiu para lhe explicar a pergunta. Pedi-lhe na brincadeira 

que não respondesse por ele, pois eu estava achando que ele tinha preguiça até 

de falar. Até isso ela tinha que fazer por ele. Todos rimos e dirigi-lhe a pergunta 

de outra forma. 

Quando o Sr. pediu para ficar aqui com sua acompanhante o Sr. esperava que 

isto lhe ajudasse. Foi isso ou não? 

C- Foi isso mesmo. 

Em que mais ela lhe ajuda, além de lhe dar comida na boca? 

C – Ah... ela me ajuda a levantar, se eu quiser ir no banheiro ela me leva, fica 

direto comigo. É muito bom mesmo. 

Qual a proximidade ou grau de parentesco entre o Sr. e sua acompanhante? 

C -Ela é minha esposa. 

Por que ela foi escolhida? 

C -Porque somos só nós dois. 

E se ela não pudesse ficar com o Sr., haveria outras pessoas que pudessem  

ficar? 

C – Acho que não. Eu tenho os filhos, mas é mais difícil. São três rapazes. 

E amigos? 

C – Amigos, é bem capaz. 

O Sr. já observou algum fato envolvendo a equipe de enfermagem e algum 

acompanhante que o Sr. quisesse relatar? Pode ser algo positivo ou negativo, 

não precisa citar nomes. 

C- Não. Até agora não teve nada, não. Aqui até que é muito bom. Eu já passei 10 

dias internado na emergência do XXXXXXXX. Eu morrendo de dor numa cadeira 

e ela em pé. Uma coisa horrível, nem queira saber.  

Como o Sr. vê a relação entre os acompanhantes e a  equipe de enfermagem, de 

um modo geral? 

C – Acho que é boa, acho que é muito boa. 
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Paciente D 

 

S.F.S, 77 anos, viúva, em POI de correção cirúrgica de fratura no dedo da mão D. 

 

Como começou o seu problema de saúde e a necessidade de internação atual? 

D – Foi na segunda-feira passada. Eu sofri um acidente no ônibus e quebrei o 

dedo. 

Há quanto tempo a Sra. está internada? 

D – Eu sofri o acidente na segunda, recebi o primeiro atendimento aonde eu moro 

e vim para cá na quarta-feira passada (21/09/2011). 

Como surgiu a necessidade de acompanhante? 

D- Bom, eles exigiram por que eu tenho idade. 

Exigiram? 

D- Olha, não é bem exigiram, mas eles falaram assim: a pessoa de idade (eu 

tenho 77) tem que ter um acompanhante. É por isso então... 

Como o Sra. justifica a necessidade de permanecer  com acompanhantes? 

D – Ela me ajuda a ir no banheiro tomar um banho, porque a mão tá enfaixada, 

descasca uma fruta  pra mim, pega uma água, me ajuda a colocar uma roupa... 

As  suas expectativas foram atingidas com a presença deles? 

D- Ah... foram  sim, graças a Deus.... 

Qual a proximidade ou grau de parentesco entre a Sra. e seus acompanhantes? 

D – Essa é minha filha. Agora aquela que veio ontem é minha amiga e a que veio 

anteontem é minha nora. 

Por que eles foram escolhidos? 

D – Olha, eu não escolhi. Elas vieram pela própria vontade delas. É por que é 

amiga, parentes... elas tiveram boa vontade de vir e vieram. 

A Sra. já ficou internada antes? 

D – Já.  

E ficou com ou sem acompanhante? 

D – Naquela época não podia ficar ninguém. Eu fiquei internada no XXXXX 

XXXXX , três meses e fiquei internada na XXXXXXXXXXXX por quatro meses. 
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E na época a Sra. sentiu falta de ficar com alguém acompanhando no hospital? 

D- Ah, sim. Foi muito ruim ficar sozinha, era tudo ruim, o banheiro era looonge... 

tinha que ir agarrada pelas paredes. Passei muito sufoco. 

Como a Sra. vê a relação entre os acompanhantes e a  equipe de enfermagem, 

de um modo geral? 

D – Eu vou dizer uma coisa para a senhora: eu gostei muito daqui. Fui muito bem 

tratada, vi todo mundo bem tratado. Tanto os médicos, como as enfermeiras 

foram muito bons. Eu vou dizer, até hoje esse foi o melhor hospital para mim. Os 

outros também não foram ruins, mas esse foi o melhor até hoje. 

A Sra. já observou algum fato envolvendo a equipe de enfermagem e algum 

acompanhante que a Sra. quisesse relatar? Pode ser algo positivo ou negativo, 

não precisa citar nomes. 

D – Eu só posso dizer que elas cuidaram muito bem de mim. Nunca vi nada. 

 

 

Paciente E 

 

M.C.H, 56 anos, sexo masc., acometido de Ca pulmonar, em PO tardio de 

lobectomia superior D, agravada por sepse revertida. 

Como se iniciou o seu problema de saúde e a necessidade de internação? 

E: Bom... tem uns 4 ou 5 meses, comecei a sentir umas dores nas costas e eu 

achava que era problema de coluna. Então eu fui a um postinho lá atrás de casa... 

eu moro no Engenho do Mato... Região Oceânica. Aí eu cheguei lá, uma médica 

que me atendeu, me auscultou, achou que eu estava muito obstruído, com muita 

secreção... me pediu uma chapa de pulmão. Aí eu tirei a chapa do pulmão e 

mostrou que eu tava com uma massa no pulmão D, na parte superior. A partir daí 

começou tudo. 

Você está internado há quanto tempo? 

E: Eu estou internado aqui há 2  meses e meio. 

 Pausa para B almoçar. Vinte minutos depois, reiniciamos a entrevista. 

O Sr. permaneceu grande parte do período internado sem acompanhante. Como 

foi a experiência? 
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E: Eu não senti a necessidade de um acompanhante. O pessoal aqui (equipe) 

vem quando a gente chama, quando a gente precisa. Às vezes demora um 

pouco, mas se a gente insistir eles aparecem. Se for importante mesmo eles 

aparecem. 

E como surgiu então a necessidade do acompanhante? 

E: Foi por conta da fisioterapia. Eu precisava fazer fisioterapia. Eu faço a ginástica 

na própria cama, mas eu preciso de alguém para me levantar, me ajudar... Meu 

irmão sempre vem alternado, porque ele trabalha numa semana 2ª, 4ª e 6ª e na 

outra semana 3ª e 5ª, dependendo da semana. E nos dias que meu irmão não 

vem, meu filho vem e vice-versa. 

Como o Sr. justifica a importância dos seus acompanhantes aqui? 

E: Basicamente por que me ajudam a fazer a fisioterapia respiratória. 

As suas expectativas foram atingidas com a presença deles? 

E: Acho que sim, mas não dependeu somente deles. A demora da minha 

internação foi mais por causa da infecção... senão eu já estaria em casa. Já estou 

me sentindo melhor; já tirei três drenos e agora continuo só com as duas bolsas 

(coletoras). Foi difícil... Acho que na semana que vem já vou embora. 

Qual a proximidade ou parentesco entre o Sr. e os acompanhantes? 

E: Como eu já disse, são meu irmão e meu filho. 

Como o Sr. vê a relação entre os acompanhantes e a equipe de enfermagem, de 

um modo geral? 

E: Tudo bem. São atenciosos... Só o meu irmão é que uma vez teve um problema 

com uma enfermeira... mas também ele agiu mal.... eu falei pra ele: “você está 

errado, não pode reclamar”. Mas ele se alterou sem razão. Ele veio me visitar e 

trouxe a minha sobrinha, filha dele, que queria ver o tio, fora do horário de visita. 

Aí a enfermagem barrou eles e ele ficou zangado. A enfermeira também se_ 

zangou e não deixou ela entrar. Eu falei pra ele ... eu já não tenho direito a 

acompanhante porque eu tenho 56 anos. Quem me deu a autorização foi a 

enfermagem, por causa da necessidade para minha recuperação e você ainda faz 

isso... Mas no final eles conversaram e então a enfermeira falou: tudo bem, mas 

ela entra (minha  sobrinha) e o Sr. fica aqui fora. Só entra quando ela sair. Depois 

ficou tudo bem. 
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2– Registros de Conflitos envolvendo acompanhantes relatadas por 

enfermeiros nos livros de “Ordens e Ocorrências” das enfermarias 

  

Registros de enfermeiros sobre problemas entre equipe de enfermagem e 

acompanhantes 

 

 “A enfermaria feminina encontra-se com vários acompanhantes, que com 

muito boa vontade estavam realizando cuidados diretos na paciente X (ex: 

colocando comadre, trocando fraldas, etc.). Orientei as mesmas e solicitei que 

não mais o fizessem, com vistas a manter a precaução de contato”.   Enfermeiro 1 

. 

 

 “O paciente Y retornou da S.O às 15:20h, após submeter-se à artoplastia 

de ombro. Chegou  acompanhado de sua filha, Srª ......., que foi desrespeitosa 

com a equipe de enfermagem e falou com ele que não deixasse a equipe de 

enfermagem maltratá-lo, pois é isso que o pessoal do hospital público faz (em tom 

alto, na enfermaria)”.  Enfermeiro 2. 

 

“Leito 10- O paciente W chegou do Raio X acompanhado pelo pai e uma 

senhora empurrando a maca e adentrando à enfermaria para colocá-lo no leito. 

No momento em que entrei  na enfermaria, queriam eles mesmos colocarem o 

cliente no leito. Então questionei o fato de não esperarem o maqueiro e a 

responsabilidade da enfermagem pelo fato. A  família não quis ouvir e nem o 

referido cliente dizendo que necessitava urinar e não iria esperar mesmo ninguém 

e que iria fazer ali mesmo antes de ser colocado no leito. Não quis auxílio da 

enfermagem. Retirei a família da enfermaria e esta foi embora repugnando a mim 

e à enfermagem. A prescrição de enfermagem não foi  entregue no posto e nem 

encontrada no Raio X . Usada prescrição anterior pelo plantão noturno”.  

Enfermeiro 2. 

 

“O paciente K, em pós-operátório mediato de prostatectomia radical, com 

sonda vesical, dreno hemovac e curativo abdominal drenando secreção 
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serossanguinolenta. No horário da medicação das 14 h, a téc. Enf. Y ofereceu o 

comprimido de bromoprida ao paciente, colocando-o em sua boca e pedindo-lhe 

para aguardar enquanto vinha buscar a água para que engolisse o comprimido. 

Nesse ínterim, o paciente deve ter-se engasgado (informação dada pela esposa 

do paciente, que não se encontrava ao lado dele naquele momento). O paciente 

encontrava-se com o short molhado de urina avermelhada e o chão respingado 

de urina. Pedi ao mesmo que me acompanhasse até a sala de curativos, 

examinei o catéter vesical e o dreno, não constatando nada de anormal. Mesmo 

assim, insuflei o balão da sonda vesical com 10 ml de soro fisiológico (adicional), 

troquei a roupa do mesmo e solicitei ao cirurgião (Dr. X), que ao chegar examinou 

o paciente, não observando qualquer anormalidade. A esposa encontrava-se 

presente e não questionou nada em nenhum momento. Obs:  A filha do paciente 

falou que irá à Ouvidoria do hospital. Falei para ela que é um  direito dela, mas 

que tenho certeza de que o pai dela não foi destratado como elas alegam e que 

estou à disposição para qualquer esclarecimento” Enfermeiro 3. 

 

“A acompanhante do paciente B dirigiu-se de forma agressiva à técnica de 

enfermagem Y, quando a mesma solicitou maior vigilância em relação ao 

paciente, que é desorientado e retirou a fralda várias vezes no plantão. A 

acompanhante, entre outras coisas, proferiu palavras de baixo nível e disse estar 

aqui só para dar água e comida ao paciente e que precisa dormir. Detalhe: a 

referida senhora dormiu confortavelmente durante toda a noite no leito 4, sem que 

a incomodássemos. Para que serve um acompanhante de paciente idoso e 

desorientado, senão principalmente para realizar a vigilância do mesmo?” 

Enfermeiro 1. 

 

 “A acompanhante (esposa) do paciente X encontrava-se deitada na cama 

do paciente com o mesmo. Segundo informações dos demais pacientes, o fato já 

ocorreu em noites anteriores. Solicitei que a mesma saísse da cama do paciente. 

No entanto, é necessário que todos os plantonistas adotem conduta uniforme, ou 

caso contrário, a enfermaria vai virar um bordéu”.  Enfermeiro 1. 
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“Paciente C– Às 9:15 h me reportei à esposa do citado cliente, informando 

que após o café, iniciariam os banhos na enfermaria e esta deveria aguardar do 

lado de fora. A esposa do cliente alegou que ela iria realizar o banho, visto que, 

em outros plantões ela o fazia. Eu disse que no meu plantão isto não se dá, pois 

esta é função da enfermagem. Deixei que terminasse de dar o café do cliente 

para ela sair. Esse fato foi o bastante para que a esposa do cliente falasse em 

alto e bom som, com palavras de baixo calão, impossíveis de serem 

reproduzidas, que ninguém dar banho em seu esposo e  segurar no cliente. O 

cliente também reclamou falar com o Serviço Social. Comunicado o supervisor e 

contestou o banho. Chamada a segurança, porém esta resolveu descer e de 

enfermagem e o Dr.D. Solicito rever posição quanto à permanência do cliente, em 

virtude da segurança da equipe, visto que o nível cultural e social é muito baixo”. 

Enfermeiro 2. 

 “A esposa do Sr.H burlou a segurança e independente da presença da  

Enfermagem e solicitação que permanecesse fora, entrou na enfermaria feminina 

para tomar banho no horário do banho das pacientes. Comunicado o  Dr. D e este 

informa que o caso é de polícia. Comunico o supervisor de enfermagem. Solicito 

que seja revogada a permissão para permanência desta acompanhante na 

enfermaria”. Enfermeira 4. 

 

 “O pacienteF, na hora da visita queixou-se com sua família, informando ter 

ficado 40 min. gritando de dor e que ninguém veio atendê-lo. Isso não é verdade, 

ele não gritou, pois não ouvimos. Ouvimos o outro paciente e fomos atendê-lo. O 

Sr. F já havia solicitado à acompanhante de outro paciente para abaixar a sua 

cabeceira e para nós não falou nada. Quando a família chegou fez uma 

tempestade. Creio que esteja querendo criar confusão para justificar a 

permanência de acompanhante, pois sua esposa referiu que já havia solicitado 

para acompanhá-lo e não teria sido autorizada. “Não me deixaram ficar para 

ajudar e também não cuidam dele direito”. Palavras dela.” Enfermeiro  3. 

 

 “Os familiares do paciente G queixaram-se de ausência de gotejamento no 

acesso profundo. Não houve perda do acesso, porém a família tenta ajudar o 
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tempo todo. Inclusive na higiene pessoal e tentando atender a outros doentes, 

mesmo após orientações de nossos deveres profissionais. Feita nova orientação 

no período final do plantão”. Enfermeiro 3. 
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3- Material do Grupo de Discussão com equipe de enfermagem e 

acompanhantes 

Realizada em 25/05/2012 – HUAP   

 

Verde: A ressalva fica pela enfermeira (fala). Você pode fazer, no caso, com o 

seu paciente, atender os cuidado do seu paciente. Você poderia ajudá-lo,na 

questão do patinho, mas sem desprezar a diurese, porque é um volume que nós 

precisamos medir, as características... Isso é importante pra gente. Com relação 

aos outros clientes, você realmente não pode, para não haver infecção cruzada. 

Se você presta um auxílio você está se preocupando com uma necessidade 

natural humana, que é a solidariedade, mas a maior solidariedade é chamar a 

enfermagem, para que ela sim preste o cuidado  devido com luva, com capote, 

com máscara para o que for necessário, para que não haja o cruzamento desses 

germes. 

Grená- É para a própria proteção do acompanhante também. Ele não sabe... 

Violeta- Mas eu acho que no caso dela ali ela só quis resolver o problema do 

paciente, a questão que o patinho estava cheio e ele tinha a necessidade de fazer 

o xixi, né? E naquele momento a enfermagem não pôde atuar, estava ocupada. É 

realmente uma questão muito polêmica isso, porque ela viu uma necessidade do 

paciente. Ele estava apertado, precisando, dependendo e realmente e tem hora 

que já não consegue segurar. Então é polêmico. Ela esvazia o patinho para aliviar 

o paciente que está desesperado querendo fazer xixi, ou ela aguarda esse 

“espera um pouquinho” da enfermagem ou então o “já estou indo”... Porque isso 

acontece. É ou não é? E nesse já estou indo o outro pode chamar também, ser 

mais urgente e você deixar ele esperando por uma questão de mais urgência e 

você deixar ele esperando 10 minutos, 15 minutos... Realmente gente, é uma 

questão muito polêmica essa questão do familiar, às vezes interferir e acabar 

fazendo tarefas que não deveria fazer. Mais é uma questão muito polêmica, 

entendeu? É difícil. Eu falo que nós precisamos ainda aprender, que nós estamos 

engatinhando em relação a esse negócio do acompanhante na enfermaria, 

porque a gente, tanto o acompanhante como a equipe, temos muito o que 

aprender ainda... é muito importante a gente discutir isso aqui, por que a gente 
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não sabe ainda como lidar com essa questão. Estamos engatinhando, quem sabe 

para aprender daqui a um tempo, né? A gente vai aprender a lidar, a resolver 

isso. Porque é polêmica, é polêmica essa questão. 

Amarelo- É, eu acho que na questão do acompanhante, e eu sou acompanhante, 

às vezes cria um constrangimento, um mal-estar, uma coisa assim desnecessária, 

por que é como eu estava falando, de repente eu sou acompanhante, eu vejo a 

necessidade do paciente, meu parente ou não, no caso não é. Então a gente 

pede ajuda, no caso estão ocupados, dizem que são poucas pessoas para muitos 

pacientes. Então eu vou ficar ali olhando a necessidade da pessoa que eu estou 

atendendo, que eu tô acompanhando até que a enfermeira venha... às  vezes a 

gente tenta ajudar, depois surge um constrangimento, do tipo “a acompanhante é 

chata, a acompanhante se mete, o parente bababá”... quer realmente prioridade. 

Já aconteceu mesmo de fecharem o tempo para mim, do tipo:  “chega, você é 

muito chata”. Então a gente fica sem graça, né? Eu já passei por isso, então eu 

acho que isso é uma questão muito séria. Da necessidade que a gente tem de 

ajudar o paciente naquela hora e se a enfermagem está muito ocupada e aí 

agente acaba criando um tumulto sem querer, só para ajudar. 

 Continuando a apresentação do analisador. Caso da sonda enteral retirada pelo 

paciente de madrugada. 

Violeta- Particularmente eu acho que a falha é toda da enfermagem, por que o 

paciente tem um acompanhante é a questão é que eu acho que o acompanhante 

tem mais assim a função de dar um conforto emocional ao paciente. Infelizmente 

tem poucos profissionais de enfermagem, essas coisas acontecem, mas não 

deveriam acontecer. A enfermagem deveria de vez em quando  estar rondando as 

enfermarias e ver essas questões. Realmente não se pode passar para o 

acompanhante uma responsabilidade dessas. Eu acho que nessa questão aí é 

realmente foi a enfermagem. 

Amarelo- Eu já acho que foi do acompanhante. Por quê? Porque, o que acontece 

é que realmente à noite, e eu já fiquei à noite aqui e eu sei que não é que somem 

(a equipe). Fica sempre um, tem aquele negócio assim de descansar 2 horas, sei 

lá. Então fica assim, vamos dizer, mais deserto que durante o dia, né? Eu como 

acompanhante assim, até pegava um pouquinho no sono, mas qualquer coisinha 
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assim eu tava ligada, mas a questão da enteral...até meu paciente está com 

enteral. Essa questão é... que nem agora, ela já está irritada, fazendo assim com 

a mão (coçando o nariz). Ela já está aqui há um tempão, já está aqui há quatro 

meses. Então ela tá...então eu fico assustada. A noite eu fico de olho nela, porque 

não tem realmente gente assim para passar toda hora. A não ser assim a 

medicação das 10, eu não sei se as duas também... mas eu fico ligada. Eu acho 

que a acompanhante tá ali é mais assim para ajudar a enfermagem mesmo. 

Porque fica uma enfermeira e dois técnicos só. Às vezes fica uma enfermeira e 

um técnico só. Então eu penso que o acompanhante tem que ficar ligado até por 

que não tem esse negócio assim de ronda, não tem. Dá o remédio e some 

mesmo. 

Violeta- Só completando aqui, porque a enfermeira foi bem taxativa e falou assim: 

Poxa, você não viu? Risos. 

Marrom- A enfermeira quando é benefício para ela e para o paciente ela é 

amena. Quando ela se viu, com o paciente e viu que o paciente foi prejudicado e 

ela fatalmente seria também, ela se virou contra o acompanhante. Então é bem a 

questão que você disse. A gente tem que aprender a lidar com estas questões. 

Se a gente soubesse a gente não precisaria realizar um trabalho como está sendo 

realizado aqui. Eu já fui acompanhante há bem pouco tempo, da minha vó e eu 

me vi realmente nas situações que eu vivi como paciente, sendo enfermeira da 

casa... muito interessante. Agora eu fiquei triste com a enfermeira nesse quadro 

aqui por que ela foi muito agressiva com a acompanhante. 

Verde- Tem um caso aqui é que o paciente pode ter uma agitação psicomotora 

independente do acompanhante ter dormido ou não e pode retirar a sonda e isso 

aí é uma intercorrência que a enfermagem tem que intervir e sabe como intervir. 

Teria que repassar a sonda, rever a situação, se ele (o paciente) fez uma bronco-

aspiração, ver se tem a necessidade de chamar um médico e na questão do 

suporte, providenciar a higiene do leito e da unidade. Eu acho que esse é o papel 

do enfermeiro. Não é realmente sobrecarregar o acompanhante. Lógico que o 

acompanhante pode auxiliar no sentido de dizer “olha ele tá agitado”, mas isso faz 

parte do trabalho e tem que ficar bem claro para a enfermagem, a intercorrência 

faz parte. E se não agitou antes, não havia necessidade de contenção e se 
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tivesse agitado antes, mesmo com acompanhante ele poderia estar contido. 

Ao ser interrogada pela coordenadora do grupo, a participante vermelho 

que ainda não havia se manifestado respondeu: 

Vermelho: Bom, eu tava aqui pensando que mamãe entes de vir para o 7º andar, 

ela ficou internada uma semana lá embaixo, na Emergência e a doutora pediu 

que eu acompanhasse mamãe por que ela tava muito agitada, que lá não pode 

ter acompanhante mas ela realmente estava muito agitada, então eu fiquei lá. Eu 

fiquei lá dia e noite naquela cadeirinha e é lógico que a noite para dormir eu 

debruçava ali na cama e muitos enfermeiros não falavam nada, não chamavam 

atenção. Eu fiquei com meus pés “deste tamanho”, nunca inchei meus pés, nem 

na gravidez. Fiquei com os pés muito inchados e tinha um enfermeiro lá que 

ficava assim meio emburrado, assim me olhava e não falava comigo direito, por 

que às vezes quando tinha um paciente em estado pior, fazia um sinal que queria 

água... aí eu ia lá dizia “olha ele tá querendo água”. Ele não gostava, né? Aí dizia 

assim pode deixar que eu já vou... E tinham muitos procedimentos, morriam 

pessoas, aí a gente percebia logo ... pediam para gente sair. Eu tive mais 

problema com o pessoal da portaria, tinha umas pessoas que diziam assim; “ah... 

não pode”, mas aí eu dizia assim “a Drª X pediu que eu ficasse”, mamãe gritava, 

chorava de noite, ela queria que eu ficasse com ela. Com a enfermagem foi tudo 

bem...O pessoal da portaria ali, tinha uma que sempre dava um jeitinho de me 

barrar: “não pode, não pode, não pode!”. 

Grená: Tem uma questão muito complicada que é assim a questão do papel do 

acompanhante. Até onde vai e até onde é obrigação da enfermagem. Eu acho 

que nesse caso, o acompanhante não tem obrigação, por mais que ele esteja ali 

para tomar conta. Ele tá ali para dar um apoio psicológico ao familiar dele e não 

para fazer o trabalho da enfermagem. A gente sabe que o quantitativo é pequeno, 

é complicado de madrugada, mas não é culpa do paciente. Outra coisa que eu 

sinto muita dúvida é na questão da contenção. Pode conter, não pode conter? Em 

que momento que eu posso conter o paciente? Os acompanhantes têm pavor 

de.... 

Verde: Os indicadores de saúde... por que você vai deixar acontecer a 

intercorrência se você pode intervir? O risco da queda do leito, a retirada da 
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sonda, extubação... tudo isso são indicadores da nossa atuação enquanto 

assistência de enfermagem. Então a contenção não é indiscriminada. Ela tem um 

critério a ser seguido. Ela é ponderada. Inclusive nas situações em que ele está 

sedado e vem despertando dessa sedação, você avalia bem a situação e existem 

momentos em que mesmo que ele venha despertando você retira a contenção e 

aí você avalia se ele realmente pode ter condições de extubar, ou arrancar, sacar 

uma punção profunda... São situações. Nesse sentido, o enfermeiro tem que estar 

o tempo todo observando e avaliando até que ponto ele deve chegar naquela 

contenção, tanto para tirar quanto a instalação. 

Amarelo: Eu vivi uma questão sobre aquilo que ela falou, até onde vai o papel do 

acompanhante, porque eu acho assim, entre os enfermeiros seria muito 

interessante fazer essa integração entre nós. Assim, por exemplo. Eu sou 

acompanhante e estou tomando conta daquele paciente. Igual aconteceu com D. 

y: eu reparei que a urina dela estava saindo com sangue, vermelha. Então quer 

dizer, ela tá com a sonda desde o dia 10. Eu não sei assim, tipo, como 

acompanhante eu tô procurando me informar, mas assim quanto tempo pode ficar 

com aquela sonda vesical, se pode passar muito tempo, já me disseram que não 

pode passar de 15 dias, não sei o quê, bababá e coisa e tal e por que aquele 

sangue. Eu fiquei preocupada e procurei a enfermeira e falei assim... porque eu 

vou lá e falo, mas muitas vezes eu não tenho retorno. Ai eu falei, olha tá 

sangrando, aquela borrachinha está mais vermelha. Aí ela falou assim para mim: 

olha, a gente vai reparar, mas a princípio não é preocupante. Eu que sou leiga no 

assunto, fiquei preocupada, porque sangue na urina não é legal, mas ela disse 

que não era preocupante... tá bom. Ela falou: vamos observar e se precisar a 

gente chama o médico. Mas eu fiquei com aquele negócio, aquele aperto. Eu sou 

assim, eu não sou responsável por ela, é claro que tem a enfermeira para isso, 

mas eu estou olhando... Se eu chamo para me atender, me socorrer em alguma 

coisa... Aí eu fui preocupada por que eu saí daqui às 7(horas) e a urina estava 

daquele jeito. Hoje eu cheguei e já estava normal, mas eu fui para casa sem 

sossego, porque eu queria saber se aquilo era ou não era. Então a questão do 

acompanhante, às vezes acham que a gente é chata, mas não é não. A gente tá 

ali para cuidar e eu acho até para ajudar a enfermagem no caso, por que são 
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muitos pacientes... A gente tá ali para ajudar, tipo assim, o soro acabou, eles 

pedem para avisar, às vezes o antibiótico acaba a gente avisa. Mas esses 

negócios assim... ela tá com enteral e vesical, então eu tenho que ficar de olho 

assim nas duas, não para fazer, mas para chamar, pedir ajuda. E muitas vezes as 

enfermeiras acham que a gente está se metendo, sabe, e não é legal, não é nada 

disso. Seria legal realmente era saber que a gente só quer ajudar. Só isso. 

Verde: Tem que ficar claro que informação e educação é o nosso norte, tá? 

Principalmente em relação ao acompanhante, porque ele vem com fantasmas e 

medos e nós temos pelo menos parte da educação e da informação e pode 

amenizar um pouco esses problemas. 

Vermelho- Essa questão da educação, assim... eu estou muito satisfeita, porque 

a mamãe... as  enfermeiras são um docinho, todas elas. Eu acho que estou me 

intrometendo um pouco porque mamãe me domina um pouco, né? (risos). Um 

pouquinho... É uma dificuldade. Mamãe não quer ficar ali na cama, ela quer que 

eu leve ela ali no banheiro para fazer as necessidades dela. Eu levo; outro dia eu 

até me machuquei, quase cai. Eu trocando ela lá no banheiro é a maior 

dificuldade. E para colocar a fralda nela? Eu falo: mãe, eu não tenho jeito para 

essas coisas. As enfermeiras têm tanto jeito, tanto carinho... elas  rapidinho viram 

a senhora e trocam, limpam. Mas ela me tortura, aí eu boto ela na cadeirinha, vou 

levando e as enfermeiras ficam só me olhando... 

Verde- Aí vem a questão da intimidade do banho da paciente e o papel da 

enfermagem. Quando é permitido o familiar, por uma necessidade dela enquanto 

idoso acompanhar, a enfermagem tem que acompanhar, independente de 

qualquer situação a responsabilidade é do enfermeiro, é do técnico de 

enfermagem acompanhar esse banho, até por uma questão legal. Isso é 

fundamental. O apoio emocional é do cliente, mas o conhecimento é da 

enfermagem. 

A coordenadora do grupo pede para que os participantes falem mais sobre 

as condições de acomodações no hospital, para os acompanhantes e para a 

equipe de enfermagem, conforme o abordado nos comentários e no esquete. 

Amarelo: Eu sei que é assim por que eu já vi eles cochilando rapidinho nessas 

cadeirinhas pretas assim... e de madrugada eles vão para um quartinho, que tem 
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umas poltroninhas lá, uns negócios assim, acho que eles tem um sofá aonde eles 

dão umas cochiladas. Mas eu vi só uma vez... 

A coordenadora pergunta: O que estas questões de conforto para o 

acompanhante e para a equipe fazem diferença para o cuidado que eu ofereço 

para o meu paciente? 

Verde- Principalmente no serviço noturno você tem que ter uma pausa, sair um 

pouco de cena, dar uma descansada por que você está lidando com medicação, 

você está lidando com o sofrimento do doente, com o estresse do acompanhante 

e a sua própria equipe. Então quando você tem esse distanciamento, que seja por 

duas horas, três horas, você consegue recarregar as baterias e voltar numa forma 

melhor. Quando você vai direto, você se pega numa situação de estresse, se 

pega numa situação limítrofe para você prestar assistência. Aí tudo fica mais 

difícil. A irritabilidade vence, o cansaço vence, o sono vence, a falta de atenção, 

então é importante. Isso enquanto enfermagem. Para o acompanhante tudo é 

exacerbado. Ele tá ali numa situação fora do dia a dia, fora do conforto dele, não 

está no seu habitat, então o “estar fora” já é um estresse, o lidar com o paciente 

que está vivendo uma doença que ele desconhece. Então, no seu emocional tudo 

é exacerbado. Qualquer palavra dita de forma diferenciada para ele vai ter um 

valor maior. Então você tem que ter todo um cuidado nas palavras, por conta 

disso. E a questão do conforto faz com que tenha um relaxamento breve, 

naqueles momentos que já são difíceis. É difícil a equipe lidar, o acompanhante 

lidar, o cliente que tá vivendo essa situação de conflito tem que administrar a 

enfermagem, o seu acompanhante e a sua própria situação de doença. Então eu 

acho que o conforto é preponderante para a atuação. 

Violeta- E esse estresse do acompanhante, ele interfere com certeza no paciente. 

Porque o percebe quando o acompanhante dele está estressado por um motivo 

qualquer, entendeu? Quando está mal alojado, ou faltou água para aquele 

acompanhante, ou faltou alimento... Eu já vi casos aqui no HUAP em que o 

paciente guardou o jantar dele para o acompanhante, sabia? Porque sabia que o 

acompanhante não ia ter. E a gente está passando por um problema desse  

agora. Porque o acompanhante, não sei se vocês sabem, só têm direito a sopa 

(espanto geral). E tem pessoas que não tomam sopa, entendeu? 
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Vermelho- Eu tô gostando da sopa....risos. 

Violeta- É, mas a maioria não gosta. Então acontece do paciente às vezes dividir 

a comida dele com o acompanhante... porque ele quer ver o acompanhante 

dele... para ele ficar tranquilo... E esse estresse do acompanhante atinge também 

o cliente, entendeu? Então essa questão do conforto para o acompanhante, para 

a equipe, com certeza.... 

Verde- Às vezes, a troca de um sofá no posto de enfermagem por uma cadeira 

que deixa as pernas da enfermagem pendentes, já gera uma situação de 

estresse. Por que ele não tem nem, nem no momento que ele está ali na hora da 

vigília, uma cadeira decente para que ele sente. E isso é dito logo: a enfermagem 

não pode descansar...Então ele não tem um minuto, principalmente à noite, em 

que ele diga: bom, agora eu vou sentar aqui. Fora que a enfermagem é como... as 

mãos. Ela está escrevendo, ela está atendendo o acompanhante, ouvindo o 

técnico de enfermagem, ouvindo o alarme de uma bomba que está tocando. 

Então ela tem que estar com os cinco sentidos ligados em tempo integral. Então 

ele não tem nem naquele momento que ele vai sentar uma cadeira confortável.E 

isso faz diferença. 

Vermelho- Tem que relaxar, tem que ter uma hora para descansar.... 

Segue-se uma discussão generalizada a respeito do direito ou não de 

descanso da enfermagem durante o plantão de 12 horas. Todos se manifestam 

favoráveis. Violeta diz que outros trabalhadores têm o direito legalmente garantido 

e Verde completa que para plantonistas de 24 horas de jornada, o descanso é 

legalizado; como os plantões da enfermagem normalmente são durante 12 horas, 

esse direito não é garantido legalmente. Marrom diz que a cada hora trabalhada, 

a Lei garante 10 minutos para todos os trabalhadores. Nesse caso os 

debatedores não chegaram a um consenso sobre a legalidade ou o tempo de 

descanso a que a equipe faz jus; ficou clara a desinformação dos profissionais a 

respeito de seus direitos.  

Verde- Ainda existem profissionais com esta idéia de que não se pode, não se 

deve e de que isso justificaria um bom atendimento, você estando 24 horas ou 12 

horas, o tempo todo ligado no seu cliente. Não vê a questão número, demanda, 

cuidado... 
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Vermelho- Eu nem posso dormir muito, por que eu ronco..... 

Risos 

Vermelho- Tem uns dois dias que eu acordo com o meu próprio ronco. 

 A coordenadora do grupo faz uma exposição sobre os aspectos legais que 

envolvem o acompanhamento, fala de seu efeito terapêutico, da redução do 

tempo de internação, da educação realizada pela enfermagem junto ao 

acompanhante durante a internação, a retirada de dúvidas e como consequencia 

a redução de reinternações. No entanto, apesar do reconhecimento da 

importância dessa parte educativa, ainda não se consegue juntar o cuidado 

realizado pela equipe e o cuidado realizado pelo acompanhante, em proveito do 

paciente. Como nós podemos combinar esses dois cuidados “olhando” para o 

paciente? 

Marrom- Penso eu enquanto enfermeira e acompanhante, orientar esse 

acompanhante. Isso acaba não acontecendo. Eu tô falando do HUAP, eu estou 

aqui há 30 anos e a gente acaba não fazendo. Ela foi embora com dúvida, ficou 

incomodada, não conseguiu descansar. Isso acontece todos os dias. Estou me 

culpando também, estou colocando a faca no meu pescoço. Muitas vezes o 

acompanhante até pergunta e você, por conta do excesso de trabalho, por que é 

isso que acontece... Você sabe que sentar para conversar a enfermagem gosta, 

sentar para orientar a enfermagem gosta e  faz isso muito bem. Eu até tento, 

sentar e sanar, tirar a sua dúvida, que não é igual à dela, igual à dela ou à dela. 

Tem que sentar e tirar a dúvida dela com ela, de uma forma individualizada. A 

senhora Amarelo com seu paciente, a senhora Vermelho com o seu paciente. E a 

gente acaba não fazendo isso porque nos falta tempo. Esse é o maior vilão.... por 

conta disso eu não consigo trabalhar com esse acompanhante. Ora ele me 

facilita, ora ele me atrapalha, vai depender muito do que ele está ofertando. São 

vários pesos e várias medidas que acabam fazendo com que esse 

acompanhante... Falta de orientação, seria orientação mesmo, passar 

orientações, educação em saúde. Orientar esse acompanhante para que ele 

possa cuidar bem desse paciente sem atrapalhar, digo, dificultar um pouco o 

trabalho da enfermagem. Por quê? Por que faltou orientação. 

Amarelo- Eu acho que tem a ver sim... acho que é isso mesmo. Porque, às 
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vezes, até elas querem parar para explicar alguma coisa, ter mais tempo e 

realmente não tem. Aí acaba acontecendo isso. Eu acho que isso daí seria 

melhorado se houvesse essa orientação e respeito. Assim, tanto da minha parte 

enquanto acompanhante, como da parte dela que é enfermeira e ela para mim. 

Assim, haver, como em toda relação, acho que flui, vai melhor havendo respeito, 

educação, a maneira de se falar, o diálogo né? Por que em nenhum momento o 

acompanhante pode chegar e falar assim.... nada disso. Eu chego na educação, 

assim como elas também chegam para mim e a gente conversa. Até no caso da 

minha paciente, eu já fui orientada, fui elogiada. Depois que eu comecei a ficar 

com ela; eu sou na realidade amiga da irmã dela. Elas (enfermeiras) gostaram 

muito de mim, porque eu cheguei brincando com ela, comecei de “palhaçada”, 

não sei o quê, fiz palhaçada e ela começou a rir. Então as enfermeiras 

começaram a reparar que ela começou a interagir melhor comigo até do que com 

a própria filha. Por que a filha, mais tensa... mãe, né? Tensa, ficava mais triste 

que ela. Ela (paciente) quietinha, “nadela” e a filha, jururú também, sabe? Achava 

que a mãe não estava reagindo. Já eu, por não ser parente comecei a brincar 

com ela, interagir mais com ela e ela foi realmente melhorando. O pessoal da 

enfermagem até falou: ela está melhor com você. Tanto que agora a família 

resolveu não me deixar à noite, porque disseram que não precisava, ia ficar muito 

caro, não sei o quê, não dava... Ela está à noite sozinha. Aí uma enfermeira 

chegou para a família que era melhor me colocar de novo com ela que era para 

ela melhorar. Mas agora ela já está melhorando, quase indo para casa, graças a 

Deus está bem melhor. Mas eu acho que é isso mesmo. Todo o tempo que eu 

fiquei aqui- ela já está aqui há quatro meses - eu tive um bom relacionamento, 

como acompanhante, com as enfermeiras e elas comigo. Só que, assim, 

realmente eu fui para casa grilada por causa do sangue, porque eu queria saber 

se aquilo era ou não era preocupante, né? Mas nas questões das minhas dúvidas 

elas falam comigo, conversam comigo, chegam e falam assim: não se preocupe, 

o médico vai ver, não sei o quê, bababá... mas esse cuidado assim do 

acompanhante, no meu caso, eu não sei se é chato chegar assim e falar, como 

da vacina da gripe, né? Eu cheguei e falei: olha, ela tem 64 anos. Como é que 

vocês vão fazer? Por que até então ia terminar hoje. Eu então perguntei então: 
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como vai ser para ela ser vacinada? Por que eu não sabia que estando internada 

era o médico que tinha que pedir. Eu não sabia disso...aí ela falou para mim: 

“não, o médico é que tem que pedir”. Aí eu saí por aí procurando um médico para 

o médico pedir para ela ser vacinada lá em cima, né? Ela tá acamada, não pode 

sair... 

Vermelho- Eu tenho até que ver isso para mamãe, porque ela vai ser operada.... 

Amarelo- Então, essa informação eu não tinha. Que o médico é que tem que 

pedir, no caso à enfermeira lá, de plantão no dia, para pedir para alguém descer e 

pegar para poder dar nela,né? Eu não sabia disso. A enfermeira falou que tem 

que procurar o médico, para ele pedir e tal. Eu falei com ele e ele disse que ia 

pedir para dar. Mais aí eu não sei se já deram; até então não tinha dado. E eu 

estou até sem graça de perguntar: deu, deu, deu? Por que é chato, né? Toda 

hora ir lá encher o saco... 

Alguém indaga se esse não é o papel do acompanhante. 

Amarelo- Pois é, mas às vezes é chato. A gente vê elas assim tão atarefadas 

assim com a medicação e você fica assim: deu, deu,deu? Risos. Quer saber, eu 

resolvi esperar um pouco mais, senão vão dizer que a acompanhante é chata... Aí 

antes de ir embora eu vou tentar descobrir se deu ou não deu a vacina... Eu acho 

que é isso, em síntese, entre o acompanhante e a enfermagem, a maneira de se 

falar, a educação... das duas partes, claro. Eu acho que se a gente chegar 

brigando... mas se a gente chegar com educação, com respeito ao trabalho dela e 

ela também olhar a mim como acompanhante, que eu também estou preocupada, 

eu quero o melhor para o meu paciente, né? Nada a ver com a questão de eu me 

meter com o serviço dela. A questão da diurese eu já aprendi, eu nem mexo. Eu 

nunca fiquei com ninguém de patinho, não. Ela tá de sonda então elas mexem lá. 

Eu dou graças a Deus. Não, nem patinho, nem comadre, nem nada. Eu fico só 

sentada olhando aquele “troço”. Então eu acho isso, mais eu sou enjoada. Por 

exemplo, essa da enteral. Eu tô preocupada, porque desde que eu cheguei – eu 

vim para dar almoço a ela - está com uma coceira (no nariz)... Aí eu já perguntei: 

enfermeira, pelo amor de Deus, porque que ela está se coçando assim? Aí ela já 

falou que isso é assim mesmo porque isso incomoda e tal. Aí eu não sei se ela 

quer tirar, se está coçando, entendeu? Eu não fico tranquila, há 4 meses que ela 
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esta aqui, coitadinha... tá com uma úlcera, graças a Deus, está começando a 

reagir, está melhorando... 

 A coordenadora pondera que todos concordam que o cuidado ao paciente 

deva ser compartilhado. Lança então a pergunta: Considerando um hospital em 

que os problemas de acomodações para a equipe e acompanhantes, da 

alimentação e do repouso da equipe já estivessem resolvidos, como seria para 

vocês esse “cuidado compartilhado” ao paciente, prestado pela equipe de 

enfermagem e o acompanhante? 

Verde- Acho que seria trabalhando o cuidado com o acompanhante. E aí, ir 

introduzindo ele aos poucos, com orientação, porque ele vai fazer algumas coisas 

em casa (após alta). Então essa orientação... é como se você fosse... em 

algumas situações, durante os plantões, ir fazendo o preparo para a alta. O 

acompanhante vem, vai observando durante o dia o banho, como vai ser feito o 

curativo em casa. O curativo é simples, mas ele visualiza como é feito esse 

curativo. Então, aos poucos, no dia-a-dia, se for uma internação prolongada, ele 

vai vendo a importância de cada coisa. Inclusive a questão da limitação ao leito, 

aprendendo a questão da solidariedade no chamar, porque existe uma 

preocupação, realmente, com o ter que ajudar o outro. Ajudar o outro é o “cuidar” 

e nem sempre o “pegar” é o ideal. Trabalhar com essa conscientização. Eu acho 

que a gente ia chegar a um consenso. E o momento em que você trabalha isso, 

existe a necessidade em que você precisa prestar o cuidado e ele precisa se 

afastar. Para que o emocional dele também não interfira. Então, se você trabalhar 

isso aos pouquinhos, conseguir passar que em alguns momentos vai ser preciso 

ele ficar fora da enfermaria para que você preste a assistência, eu acho que para 

mim isso é o ideal. 

Amarelo- Eu também... eu achei até, hoje, quando ela me convidou para 

participar, eu vim já nessa intenção, eu achei que vocês iam fazer assim alguma 

coisa, todo mundo junto, como está sendo aqui, aquele bate-papo e tal e alguma 

orientação para nós como acompanhantes. Tipo assim: até onde você pode ir no 

cuidado. A enfermagem estar te orientando: olha isso você pode fazer, o paciente 

assim assado, o sangue, a questão da diurese, da medicação e coisa e tal... Por 

que a gente fica assim... O acompanhante, como acompanhante, gostaria de 
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estar mais “dentro”. Até no caso assim da noite, ajudar, não só ficar naquela de 

ficar tomando conta. Eu queria saber mais , nesses cuidados delas, o que que eu 

posso ajudar mais como acompanhante, o que eu posso estar ajudando, 

entendeu? Eu vim pensando que fosse ser uma coisa mais ou menos assim. Eu 

falei eu vou lá, porque eu quero aprender, eu quero melhorar, até para eu não ter 

constrangimentos com as meninas, que são muito gente boa também. Para eu 

poder ajudar realmente, ao meu paciente... tanto no relacionamento ali  com meu 

paciente e com a enfermagem, entendeu? Eu queria uma coisa assim. Mas foi 

bom, está sendo bom. De qualquer maneira está sendo ótimo. 

Violeta- A questão dos cuidados compartilhados, eu acho que realmente o que 

Verde falou, alguns cuidados dá sim para compartilhar, mas a enfermagem tem 

que estar sempre atenta a isso para não deixar passar aquela responsabilidade, 

que é da enfermagem, passar para o acompanhante. Você pode compartilhar sim 

esse cuidado, mas a enfermagem tem que estar sempre... por exemplo, a 

questão da diurese que ela tirou, a enfermagem não pode, realmente... como é 

que estava aquela diurese, foi muita, foi pouca, a sra. observou?... A enfermagem 

não pode tirar dela aquele compromisso, aquela responsabilidade que é dela só 

por que está compartilhado o cuidado que este acompanhante pode fazer e ela 

tirar dela aquele compromisso e jogar a responsabilidade em cima desse 

acompanhante...não pode. Pode haver sim o cuidado compartilhado, na medida 

em que Verde falou, até certo ponto, entendeu? As questões em que você vai 

pedir ao acompanhante para sair, mas aqueles cuidados que puder compartilhar, 

a enfermagem tem que estar ali presente, acompanhando, solicitando daquele 

acompanhante: como que foi? Deu a alimentação? Alguns pacientes você deixa o 

acompanhante alimentar, mas a enfermagem tem que estar ali perguntando: 

aceitou bem? Como é que foi? Estas questões... de repente dá sim para 

compartilhar alguns cuidados, mas a enfermagem não pode passar, tirar dela 

essa responsabilidade. 

Marrom- Aí não é compartilhar, não é? É delegar. 

 A coordenadora descreve o cuidado técnico, baseado em evidências 

científicas da equipe de enfermagem e o cuidado produzido pelo acompanhante, 

que é baseado em sua experiência cotidiana e sobre a possibilidade do 
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compartilhamento do cuidado produzido pelo acompanhante com a equipe de 

enfermagem, como auxílio no tratamento ao doente. Pergunta então: qual o 

cuidado produzido pelo acompanhante, do qual a enfermagem pode se apropriar? 

Citou o exemplo da internação de clientes pediátricos, onde o cuidado produzido 

pelas mães é muitas vezes incorporado ao trabalho de enfermagem. 

Verde- É, eu tô com um caso na enfermaria agora. É uma senhora de noventa 

anos e ela precisa fazer reidratação oral. O que é que eu fiz hoje? A quantidade 

de água ofertada, o volume que o acompanhante pode dar. Tem o total nas 24 

horas. Então eu já fiz as orientações de vários cuidados que ele tem que ter e o 

acompanhante, ele vai me passando a quantidade. Quantos copos foram 

ofertados? Ele já está me auxiliando e eu tenho que supervisionar o que foi 

ofertado e depois fazer o registro efetivo, para realmente saber se essa cliente foi 

reidratada por via oral ou não e para ver se essa cliente vai entrar com hidratação 

venosa ou não. Inserir o acompanhante no cuidado. Não preciso eu estar o tempo 

todo lá, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos fazendo a oferta. Fiz a orientação e 

esse é o cuidado. O cliente que usa sonda vesical, ele precisa ser orientado, 

porque em casa ele vai desprezar a diurese. Então ele tem que saber que quando 

ele for desprezar a diurese não pode encostar a ponta do coletor na tampa do 

vaso sanitário; ele põe, ele aprende a quantificar o volume que está na bolsa; aí 

ele diz: olha, tem 1200...aí eu vou e anoto. Eu estou dando uma autonomia para 

ele, mas que eu estou supervisionando o cuidado que ele tá... isso ao cliente. 

Então da mesma forma você pode instruir, tanto o cliente, quanto o 

acompanhante. 

A coordenadora dirige aos acompanhantes a seguinte pergunta: Vocês já se 

sentiram orientando a equipe de enfermagem na realização de algum cuidado? A 

forma mais adequada de fazer? 

Vermelho- Não. Não é a primeira vez que eu fico de acompanhante. Já fiquei 

uma vez com minha mãe, já fiquei com meu pai, já fiquei com minhas tias 

também. E não houve necessidade de chegar e dizer: tem que ser assim... Eles 

eram pacientes tranquilos, não eram pacientes assim rebeldes. Eu ficava ali 

conversando, brincando como eu faço com mamãe. Eu digo assim mãe, vamos 

cantar um pouquinho. Canta, brinca, para distrair, por que mamãe é muito mal-
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humorada e fica toda hora: “vamos para casa”? Às vezes eu falo para a 

enfermeira assim: eu vou levar mamãe no banheiro. Troca a roupa de cama para 

mim (cochichando), porque ele não gosta que fale que ela molhou. Aí quando eu 

volto já está tudo sequinho. Aí ela diz: “quem molhou isso aí? Porque eu não 

molho!” Risos. Eu então respondo: a senhora não lembra? Foi um pouquinho de 

água que caiu... essas coisinhas. 

Violeta- Mas... nós já tivemos aqui, talvez alguém se lembre, ele ficou no leito 6, 

um garoto novo que tinha os membros inferiores atrofiados e que a mãe trouxe 

pra gente a experiência dela de como cuidar dele. Lembra? Aquele garoto 

novinho que ficou com a gente pouco tempo, ficou no leito 6, muito forte. A mãe 

pegava ele sozinho... a gente não sabia cuidar e a mãe sabia porque ela convivia 

com aquela situação em casa. E realmente ele era difícil. A gente acabou usando 

a experiência dessa mãe por que ela sabia com... você tá lembrada dele, não tá? 

Era realmente difícil... de trocar a fralda, de dar alimentação... Ele tinha uma certa  

rebeldia, porque era adolescente, com aqueles problemas todos...  Então a gente 

acabou pegando carona com a mãe para aprender a lidar com ele. Principalmente 

na troca de fraldas, na hora dos banhos, na hora de lavar a genitália era difícil e a 

mãe já tinha aquele jeito especial naquela situação... 

Verde- E ela (a mãe) acompanhava o banho desse paciente, ela não saía.                                                                                                                           

Ela foi introduzida exatamente pela dificuldade que a gente tinha de lidar com 

esse cliente. 

Amarelo- Olha, eu vou precisar de liberação, vou ter que ir embora, porque já são 

quase 3 horas. Imagina, a família vai chegar e ela tá sozinha. Ela tem um filho 

muito zangado. Se ele chega e eu não tô aí... O filho dela é tão zangado que ele 

criou até uma situação horrorosa para a própria mãe. Ele chegou... porque a mãe 

dele veio para o hospital andando e coisa e tal. Ele sofreu...  tinha um tumor  

muito grande na cabeça dela e ela então fez essa cirurgia. Tirou o tumor de sete 

cm da cabeça; o que acontece é que são três irmãos. Ele que é homem, fortão 

assim e duas mulheres. Na Emergência o médico resolveu operar porque viu que 

o tumor estava muito grande e tinha que tirar. Aí aconteceu um bocado de coisas, 

foi pro CTI, teve que entubar, deu uma úlcera... Então não tá andando, então ele 

tá revoltado. Aí, minha filha, criou uma saia justa, porque tava eu, ela e a filha 
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dela mais nova. Eu nem conhecia ele. Aí ele falou: tá vendo aí, mamãe? A 

senhora chegou aqui andando, olha aí, e agora a senhora nem tá andando mais. 

Sabe de quem é essa culpa, mamãe? É de fulana (a filha). 

 A partir daí as atenções se dispersaram e a coordenadora do grupo decidiu 

encerrá-lo e dar início ao lanche coletivo, que transcorreu com os participantes 

que puderam permanecer. 

 

 

 

 


