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RESUMO 

 

Família é um grupo de pessoas capazes de interagir entre si e de compartilhar 
significados acerca de suas experiências existenciais, inseridos na sociedade, 
trazendo consigo valores, crenças e condutas singulares, construídos ao longo 
do tempo. O fato de ter que conviver com um membro portador de sofrimento 
mental traz, para esse núcleo familiar, e principalmente para o seu cuidador 
direto, muitas mudanças, sentimentos negativos e principalmente estresse 
emocional, resultando em sobrecarga. O momento da internação de um 
paciente psiquiátrico é um dos mais delicados, pois não traz sofrimento apenas 
para ele, mas, também para os familiares que o cuidam. Devido a esses 
fatores, fez-se necessário avaliar o apoio emocional ofertado a esses familiares 
pelos enfermeiros, no campo da prática de Saúde Mental, e se a graduação 
oferece base suficiente para que esse suporte ocorra. Essa pesquisa tem como 
objetivos: Identificar e analisar a percepção dos estudantes sobre a atuação do 
enfermeiro junto à família de pacientes psiquiátricos por ocasião da internação 
psiquiátrica e discutir a atuação do enfermeiro junto a familiares, tendo como 
base o seu ensino na graduação. Os sujeitos da pesquisa eram 27 alunos da 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa cujo requisito fundamental 
para responder o questionário era que os mesmos já houvessem passado pela 
disciplina Concepções e práticas de saberes em saúde mental. O estudo de 
acordo com os objetivos é do tipo descritivo, a abordagem que se utilizou foi a 
quanti-qualitativa. Os dados foram coletados utilizando um questionário 
composto por perguntas abertas e fechadas no período de agosto a outubro de 
2011. A análise quantitativa e a categorização das falas foram realizadas a 
partir da das respostas dos sujeitos. No conteúdo quantitativo os aspectos 
abordados foram: Interação de alunos com familiares de paciente sob seus 
cuidados;  acolhimento dado ao familiar do paciente pelo aluno; contribuição da 
graduação de Enfermagem para o conhecimento do aluno acerca do apoio 
emocional  a ser dado aos familiares; possibilidade de interação com familiares 
de pacientes psiquiátricos em campo de estágio; apoio emocional, realizado 
pelos alunos, em relação ao familiar do paciente psiquiátrico e observação, 
feita pelos alunos, sobre a abordagem dos enfermeiros aos familiares de 
pacientes psiquiátricos na internação. Já no conteúdo qualitativo as seguintes 
categorias emergiram: “descaso”, “importância de ofertar apoio emocional”, 
“orientar e esclarecer”, “ter sensibilidade”, “ter calma e tranqüilidade”. De 
acordo com os resultados, faz-se necessário estimular o aluno da graduação a 
interagir com familiares de pacientes psiquiátricos, para que dessa forma 
possam sentir-se preparados para ofertar apoio aos mesmos no momento da 
internação do seu familiar, portador de transtorno mental, diminuindo assim seu 
estresse emocional.  
Palavras-chaves: família, transtorno mental e títulos. 
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ABSTRACT 

 
Family is a group of people can interact and share meanings about their 
existential experiences, integrated into society, bringing with them values, 
beliefs and behaviors unique, built over time. The fact of having to live with a 
psychiatric patient member brings to this family, and especially for your direct 
caregiver, many changes, mostly negative feelings and emotional stress, 
resulting in overload. The admission of a psychiatric patient is one of the most 
delicate, because not only brings suffering to him, but also family members that 
care. Due to these factors, it was necessary to assess the emotional support 
offered to these families by nurses in the field of mental health practice, and 
offers a degree sufficient basis to support that this occurs. This research aims 
to: Identify and analyze the perceptions of students about the role of a nurse in 
the family of psychiatric patients at the psychiatric hospital and discuss the role 
of a nurse with the family, based on his teaching degree. The subjects were 27 
students of the School of Nursing Aurora Afonso Costa whose key requirement 
was to answer the questionnaire that they had already gone through the 
discipline of knowledge conceptions and practices in mental health. The study is 
consistent with the objectives of the descriptive, the approach that was used 
was the quantitative and qualitative. Data were collected using a questionnaire 
composed of open and closed questions in the period from August to October 
2011. Quantitative analysis and categorization of the speeches were made from 
the responses of the subjects. In the content quantitative aspects were 
addressed: Interaction of students with families of patients under their care; 
welcome given to the patient's family by the student; contribution to the 
undergraduate nursing student's knowledge about the emotional support to be 
given to family members, possibility of interaction with families of psychiatric 
patients in the training field, emotional support, performed by students in 
relation to the patient's family and psychiatric observation, made by students on 
the approach of nurses to the families of psychiatric patients in hospital. In the 
qualitative content of the following categories emerged: "neglect", "importance 
of offering emotional support," "direct and clear," "be sensitive", "be calm and 
tranquility". According to the results, it is necessary to stimulate the graduate 
student to interact with the families of psychiatric patients, so that way they can 
feel prepared to offer support for them at the time of hospitalization of their 
family, mental patients, thus decreasing their emotional stress.  
Keywords: family, mental disorder, titles. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De acordo com estudo realizado pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde, 2009) e pela SBP (Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 2009) em 

estudo realizado , 400 milhões de pessoas são afetadas por transtornos 

mentais no mundo. No Brasil, são 23 milhões de pessoas vivendo com 

transtorno mental, o que corresponde a 12% da população brasileira,sendo que 

5% sofre de transtornos graves e persistentes.  

  O termo transtorno mental é de vasta amplitude, pois abrange as 

condições que afetam a harmonia do psicológico. Tal transtorno, também é 

conhecido como (doença mental / psicose) e provoca sintomas como: 

desconforto emocional, distúrbio de conduta, enfraquecimento da memória, 

angústias, transtorno de humor, delírios, alucinações entre outros. 

Não se pode considerar um comportamento anormal ou um curto 

período de anormalidade do estado afetivo, como sendo a presença de 

distúrbio mental ou de comportamento. “Para serem categorizadas como 

transtornos, é preciso que essas anormalidades sejam persistentes ou 

recorrentes e que resultem em certa deterioração, prejuízo global ou 

perturbação do funcionamento pessoal” (OMS, 2009). Ressalta-se que, nem 

toda deterioração humana denota distúrbio mental. 

Não se sabe a causa exata dos fatores desencadeantes de um distúrbio 

mental, mas sabe-se que isso depende de um grande espectro de fatores, tais 

como: mapa genético, química cerebral, aspectos do estilo de vida e 

acontecimentos que afetaram no passado ou até as relações com as outras 

pessoas, também têm forte influência e participam de alguma forma. Porém,  
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seja qual for a causa, a pessoa que desenvolve a doença mental ou transtorno 

mental, muitas vezes se sente em sofrimento, desesperançada, incapaz de 

realizar as tarefas do cotidiano e de levar sua vida na sua plenitude. 

As psicoses e/ou seus primeiros sinais (pródromos) são manifestações 

complexas que envolvem não somente o portador do sofrimento, mas também 

seu ciclo social e principalmente seus familiares. 

Assim, o presente trabalho pretende abordar aspectos que digam 

respeito à ação de enfermeiros no momento em que interagem com o familiar 

de pacientes psiquiátricos, principalmente na crise (agudização), segundo a 

percepção dos próprios acadêmicos de enfermagem, a fim de verificar o 

conhecimento desses estudantes sobre a importância dessa relação, além de 

verificar os aspectos psicossociais envolvidos, pois sabemos que nesse 

momento é importante direcionar o apoio a esses familiares, pois na maioria 

das vezes volta-se as atenções apenas para os pacientes, esquecendo que as 

pessoas envolvidas nesse cuidado, como por exemplo os familiares, também 

sofrem e nem sempre conseguem encontrar conforto.  
Observamos que o processo de ensino-aprendizagem é influenciado 

pelo que chamamos de "saber oculto", onde grande parte do que se ensina é 

passado por atitudes do professor e também gestos e postura do profissional, 

tendo essa situação o mesmo poder que tem o ensino formal. Noronha (1984), 

diz que compete ao professor criar condições para que os alunos iniciem 

aprendizagem, devendo ser autêntico em relação ao aluno. Fica demonstrado, 

portanto, a necessidade de rever esse processo de ensino, que segundo 

Waldow (1992), deve enfatizar experiências vividas, favorecendo o 

crescimento. As estratégias de ensino ao aluno devem ser alicerçadas no 

princípio biopsicológico de que a saúde é o resultado de interrelação e 

interdependência do estado de higidez física e mental dos membros da família. 

A interação com a família é deveras fundamental no trabalho do 

Enfermeiro Psiquiátrico em Saúde Mental. Essa prescinde da ação de se 

comunicar, favorecendo a observação. A ação envolve, também, o 

levantamento de questões, possibilitando a reflexão e consequentemente a 

resolubilidade. O objetivo da interação dialogada da enfermagem com o 

paciente e familiares é o crescimento entre todas as partes e a transformação.  
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Para isso, deve-se considerar o conhecimento recíproco, a compreensão, o 

respeito, a curiosidade, a inquietação, a incerteza e o questionamento. 

O interesse pelo assunto Saúde Mental deu-se pelo fato de conviver 

diariamente com uma familiar portadora de esquizofrenia e ver que o momento 

de crise abalava, não somente a essa pessoa, mas, também toda família. Além 

disso, durante o estágio curricular em alguns hospitais, pude observar a falta 

de atenção (no aspecto emocional) dos funcionários em relação aos pacientes 

com transtornos psíquicos, e principalmente em relação aos seus familiares.  

  Destaca-se que, em muitos momentos que vivenciei no estágio 

curricular, no ambiente hospitalar, percebi que os pacientes são tratados 

apenas como um corpo doente, e os profissionais atuam sobretudo na cura da 

sua dor, sua patologia, negligenciando suas necessidades de escuta, de 

conforto e carinho, como forma de amenizar o sofrimento vivido por ele e sua 

família.  

Desta forma, o interesse em estudar as aflições do relacionamento 

Família - Transtorno mental - enfermeiros, e a percepção de estudantes sobre 

a atuação do enfermeiro na ação de promover o amparo a esse familiar no 

momento da crise tornou-se a meta desse estudo.  

 

1.2 PROBLEMA 

- A família do paciente psiquiátrico nem sempre tem suas demandas de 

cuidados e atenção acolhidas pelos enfermeiros. O período de internação 

psiquiátrica é o momento em que tal demanda encontra-se exacerbada, 

contudo os cuidados de enfermagem de natureza sócio-emocional nem sempre 

são implementados. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

- Como os estudantes de enfermagem percebem as ações realizadas pelos 

enfermeiros junto a família, diante da internação psiquiátrica? 
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1.4 OBJETO DO ESTUDO 

- Percepção dos estudantes sobre a atuação dos enfermeiros em relação aos 

familiares de pacientes psiquiátricos no momento da internação. 

 

1.5 OBJETIVOS  

- Descrever a percepção dos estudantes de enfermagem sobre o apoio do 

enfermeiro junto à família de pacientes psiquiátricos por ocasião da internação 

psiquiátrica. 

- Perceber a atuação do enfermeiro e acadêmicos junto a familiares, tendo 

como base o  ensino na graduação. 

 
 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho está sendo realizado com o propósito de identificar a 

percepção de estudantes sobre a atuação do enfermeiro junto aos familiares de 

pacientes portadores de transtornos psíquicos no momento da internação. É 

comum observarmos que em meio à crise de uma pessoa com transtornos 

mentais, a atenção se volte toda para ela, fazendo com que o familiar / 

cuidador fique em segundo plano ou até mesmo seja esquecido pelo 

profissional.  

Ao meu ver, é importante que o enfermeiro não se esqueça que o familiar 

envolvido também sofre com o acontecimento, também passe por momentos 

de angústia que deixam seu emocional abalado. 

O aluno ao observar a conduta do profissional de enfermagem, em relação 

ao familiar do paciente psiquiátrico, no momento da internação, passa a refletir 

sobre quais atitudes seriam recomendadas para amenizar o sofrimento deste 

familiar, promovendo dessa forma uma melhoria em sua qualidade de vida. 

. 
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2.   REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  A ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E SUA EVOLUÇÃO 

Ao relembrarmos o contexto histórico em que a enfermagem psiquiátrica 

surge, observamos que no período do início da enfermagem psiquiátrica, o 

trabalho estava vinculado as ordens religiosas, que organizavam todo o 

ambiente do hospício e que faziam o papel de supervisão, havendo um abuso 

de poder por parte destas religiosas que encobriam e permitiam maus tratos 

aos doentes. Entretanto, após a proclamação da República, em 1889, o poder 

das religiosas começa a diminuir, enfraquecendo assim suas 

atribuições,fazendo com que as mesmas deixam as instituições. 

Com o abandono do hospício pelas religiosas, o Governo Provisório da 

República manda buscar, na França, enfermeiras leigas para continuar nas 

funções de organização do hospício, sendo que elas deveriam organizar uma 

escola para enfermeiros no Hospício Nacional de Alienados. Esta é a primeira 

tentativa de formalizar o ensino da enfermagem no Brasil.  

Atualmente a enfermagem está sendo influenciada pelo referencial das 

relações humanas, o enfoque deixa de ser apenas o aspecto físico/biológico da 

doença, passando a ser considerada no contexto de relações do paciente, 

relação com outras pessoas, onde o enfermeiro pode explorar o seu "ser" 

profissional como instrumento de assistência. 

A forma como isto é observado, na prática, está relacionada com a 

postura do enfermeiro através do "relacionamento terapêutico". Segundo 

Rocha (1994, p.85), este posicionamento teve sua impulsão com o trabalho de 

Peplau, que salienta que a essência do trabalho do enfermeiro seria o 

desenvolvimento dessa habilidade, que deve ser adquirida através do 
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conhecimento formal sobre aconselhamento, para ser utilizada como forma de 

abordagem com o paciente. 

Esta percepção emergiu um novo enfoque no trabalho do enfermeiro. Se 

antes a atenção estava totalmente voltada para os aspectos biológicos da 

doença, este posicionamento possibilitou introduzir a interação efetiva entre 

enfermeiro e paciente como parte importante no trabalho do profissional. 

 

2.2 TRANSTORNO MENTAL 

Os transtornos mentais e de comportamento são alterações no equilíbrio 

do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa, seja em 

qual for o âmbito. Seja na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no 

trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de 

autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na 

vida em geral. Eles são hoje as doenças não contagiosas mais observadas do 

mundo. 

Os transtornos mentais considerados pela Classificação Internacional 

das Doenças (CID.10) da Organização Mundial de Saúde (OMS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), obedecem descrições clínicas e 

normas de diagnóstico, além de compor  uma lista bastante completa (dentre 

elas esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção, 

transtorno depressivo e outras). Há também outros critérios de diagnóstico 

disponíveis para a pesquisa, para uma definição mais precisa desses 

transtornos, como é o caso do Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (DSM IV), da Associação Norte-americana de 

Psiquiatria. Todas essas classificações de Transtornos Mentais classïficam 

síndromes, doenças e condições, mas não classificam pessoas, as quais 

podem sofrer um ou mais desarranjos emocionais durante um ou mais 

períodos da vida, independentemente das etiquetas diagnósticas estabelecidas 

pelo sistema.  

O portador de transtorno mental ora mantém-se estável, ora passa por 

uma crise. Embora a crise (cujo aparecimento causa desequilíbrio psíquico, no  
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qual o sujeito se encontra desprovido das competências que o levam a uma re-

acomodação às situações de conflito), em especial aquelas do tipo psicótica, 

pareça se manifestar de forma aleatória e abrupta, há um momento, anterior à 

sua eclosão, em que é possível observar algumas alterações sutis na vivência 

do sujeito. Esse período, denominado pródromos, se caracteriza por sinais 

como: isolamento social, deterioração do funcionamento social, comportamento 

estranho, deterioração do trato pessoal e higiene, embotamento afetivo ou 

afeto inapropriado, alteração do discurso, crenças e pensamentos mágicos, 

percepção incomum das experiências e falta de iniciativa, interesse ou energia. 

“Os pródromos, tal como discutido anteriormente, se considerados em sua 

etiologia, dizem respeito àquilo que antecede um evento. Nesse caso, seriam 

as situações identificadas como marcadores ao evento da própria crise 

psicótica” (MCGORRY & EDWARDS, 2002, p.125).  

O fato de um sujeito apresentar sinais indicadores de pródromos não 
quer dizer, necessariamente, que essa fase progredirá para uma crise 
psicótica ou para um adoecimento mental, mas sim que estes sinais 
constituem "um estado mental de risco (EATON, BADAWI & 
MELTON, 1995; MCGORRY & SINGH, 1995). 

Esses fatores trazem prejuízo no ajustamento social e principalmente 

desordem familiar. “Assim, como se pode depreender, para além dos sintomas 

evidentes ou características familiares, o que envolve a psicose é um padrão 

relacional que é (co) construído com a participação efetiva de todos os atores” 

(COSTA, 2005, p. 235).  

 

2.3 CRISE PSÍQUICA 

Foucault (2004) mostra em “A historia da loucura”, que o conceito de 

loucura e crise sempre serão construídos histórica e culturalmente (de acordo 

com o contexto social em que se vive), relatando que o que atualmente 

consideramos crise psicótica, na antiguidade era chamado de manifestação de 

sabedoria, possessão demoníaca, bruxaria, subversão social e, finalmente, 

doença (a partir do século XVIII). Consequentemente as abordagens 
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terapêuticas também eram outras como o exorcismo, a fogueira, confinamento, 

eletrochoque, contensão física, terapêutica medicamentosa e outros recursos. 

Quando falamos em crises psíquicas graves (agudização), estamos nos 

referindo a todas as situações em que, no curso do crescimento e 

desenvolvimento do ser humano, ocorrem vivências conflituais básicas que 

marcam definitivamente o sujeito e sua história. Deste modo, uma crise se 

caracteriza pela emergência de um elemento novo, que afeta o estado 

psíquico, desencadeando um estado de desordem, que exige mudança de 

posição, conseqüentemente, a aquisição (ou não) de novas posturas e 

condutas, mas no entanto, nem sempre é isto que acontece. Muitas vezes as 

crises servem para estabilizar, senão cronificar, estados complexos de 

sofrimento. Geralmente é quando são manifestos sintomas de ordem psíquica. 

Eis quando surge a crise psíquica grave, ou psicose. 

Assim, uma crise é o mesmo que um conflito psíquico, onde a 
subjetividade está implicada, cabendo a cada qual interpretar, 
compreender, se adaptar (ou não) às novas situações e/ou eventos 
significativos dos quais não se pode escapar. Neste sentido, as 
críticas aos conceitos de psicose, loucura, esquizofrenia e doença 
mental se faz necessário para não nos aprisionarmos às imprecisões 
e limitações da linguagem, “nevoeiros” muitas vezes impossíveis de 
serem superados (COSTA, 2003-a). 

A crise (que resulta em urgência psiquiátrica) pode surgir tanto de 

situações imprevisíveis quanto previsíveis e essa situação limite traz consigo 

excessos que são muitas vezes insuportáveis e intoleráveis, um sentimento de 

que a vida está completamente fora de controle. De acordo com Flaherty, 

Channon e Davis (1990), uma urgência psiquiátrica pode ser definida como a 

situação em que o transtorno do pensamento, do afeto e da conduta é de tal 

modo disruptivos, que o paciente mesmo, a família ou a sociedade, consideram 

que requer atenção imediata. 

Segundo Dell’Acqua ( 1988 ), seriam caracterizadas como situações de 

crise aquelas que respondam a pelo menos três dos cinco parâmetros: grave 

sintomatologia psíquica; ruptura nos laços familiares ou social; recusa 

persistente de contato; recusa de tratamento e x situações de alarme.   

O processo da crise e seus primeiros sinais são manifestações 

complexas que envolvem não somente o portador do sofrimento, mas também 

seu ciclo social, amigos, cuidadores e principalmente seus familiares. “A família 
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é o primeiro sujeito que referencia e totaliza a proteção e a socialização dos 

indivíduos., independente das múltiplas formas e contornos que ela assuma, é 

nela que se inicia o aprendizado dos afetos e das relações sociais.”(CORTEZ; 

1998). 

 

2.4 A FAMÍLIA NO CONTEXTO DO TRANSTORNO MENTAL  

Família é um grupo de pessoas capazes de interagir entre si e de 

compartilhar significados acerca de suas experiências existenciais, inseridos na 

sociedade. Cada família traz consigo uma história de vida, de valores, crenças 

e culturas, construídos ao longo de sua trajetória social. Toda instituição 

familiar preserva o desejo de que seus descendentes devam ser saudáveis, 

preparados para assumir bons papéis sociais e profissionais.  

A família é um núcleo com pessoas que convivem em determinado 
lugar, durante um espaço de tempo mais ou menos longo e que se 
acham unidas ou não por laços de consangüinidade. Essa família 
recebe influência da sociedade a que está relacionada, no que diz 
respeito à cultura e ideologia particulares, como também tem sobre 
ela influências específicas. (SOIFER, 1982, P. 22). 
 
 

Quando uma família se depara com o problema do transtorno mental em 

seu seio familiar, acaba se frustrando, tendo que assumir o cuidado de um 

filho, um irmão “anormal”, diferente do ideal para que foi criado, uma série de 

respostas é evidenciada, inclusive a completa negação (os familiares tentam 

buscar respostas que expliquem e que justifiquem toda a mudança de 

comportamento percebido) e não aceitação desta vivência.  

Essa visão preconceituosa dirigida à doença mental tem causado efeitos 

desastrosos tanto no ambiente familiar, como para o próprio sujeito enfermo, 

pois ambos sofrem os danos da discriminação. Por outro lado, os desafios 

enfrentados pelo grupo familiar, ao ter que conviver com uma pessoa 

acometida por uma psicopatologia crônica de caráter psicótico, são intensos, 

principalmente nas manifestações agudas da doença, sendo necessários 

ajustes e adaptações constantes. 

O impacto da doença mental na família atinge um amplo espectro de 
dimensões da vida familiar e foi considerado como sobrecarga porque 



21 
 

 
 

requer que os familiares cuidadores passem a colocar as suas 
próprias necessidades e desejos em segundo plano, interrompam sua 
rotina e mudem sua vida profissional e familiar (MAURIN E BOYD, 
1990, p.74; GREENBERG, KIM E GREENLY, 1997, p. 122).  

              A família ocupa um papel fundamental na vida do portador de 

transtornos mentais, sendo ela a primeira rede social da pessoa, atende às 

necessidades básicas, coordena suas atividades diárias, administra sua 

medicação, os acompanha aos serviços de saúde, lida com seus 

comportamentos problemáticos e episódios de crise, fornecer-lhes suporte 

social, arca com gastos e ainda assim tem que superar as dificuldades dessas 

tarefas.  

Uma forma de família é aquele conjunto de pessoas que moram sob 
o mesmo teto, não importando o número de gerações. Porém, muitas 
vezes ascendentes, descendentes e colaterais que moram em um 
outro domicílio, exercem influência na dinâmica familiar, como 
também, há outras pessoas que nem moram na mesma casa, nem 
tem laços consangüíneos, mas exercem também influência na 
mesma família (BASSIT,1992, p.278). 
 

 Ela tem total importância para a manutenção do doente mental fora do 

hospital psiquiátrico, ou seja, funciona como uma unidade básica de saúde que 

precisa resolver os problemas cotidianos do paciente, diminuir seu estresse, 

evitar recaídas, entre outros. Mas para cumprir esse papel de provedor da 

saúde mental desse paciente, essa família precisa, além de recursos 

institucionais, do preparo e do apoio de profissionais, a fim de que a sua saúde 

mental esteja fortalecida, evitando assim sua sobrecarga e adoecimento. 

 

 

2.5 A SOBRECARGA QUE O TRANSTORNO MENTAL TRAZ PARA O 

FAMILIAR 

 

 A sobrecarga familiar pode ser definida sobre dois aspectos: objetiva e 

subjetiva. A primeira, identificada com maior intensidade, talvez por ser mais 

concreta, está relacionada com as demandas reais que a convivência com o  

transtorno mental impõe, enquanto a sobrecarga subjetiva é abstrata, refere-se 

ao universo dos sentimentos / emoções. Esses desajustes da elevada 

sobrecarga dos cuidadores de pacientes psiquiátricos, acabam repercurtindo 
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sobre a saúde física desse familiar ou até mesmo contribuem para que eles 

desenvolvam também transtornos psicopatológicos.  

A presença do sofrimento mental no ambiente familiar provoca 

mudanças nas rotinas, hábitos e costumes da família. Com o impacto do 

diagnóstico, a necessidade de adaptação à nova situação, o estigma social, a 

dependência e as implicações da cronicidade do quadro clínico podem produzir 

sobrecarga, conflitos, sentimentos de incredulidade, perda do controle e medo, 

visto que a família vivencia uma situação de desgaste. 

 
Por abranger aspectos diferentes, o conceito de sobrecarga vem 
sendo diferenciado em duas dimensões, uma objetiva e outra 
subjetiva. A sobrecarga objetiva refere-se às conseqüências 
negativas observáveis geradas pelo papel de cuidador, tais como 
alterações na rotina, diminuição da vida social e profissional dos 
cuidadores, perdas financeiras, realização de tarefas e supervisão de 
comportamentos problemáticos. O aspecto subjetivo da sobrecarga 
remete às percepções, preocupações, sentimentos negativos e 
incômodos gerados por tornar-se cuidador de um paciente 
psiquiátrico (MAURIN E BOYD, 1990, p.88-91). 
 

 
O desgaste, as tensões e os conflitos causados pelo convívio com uma 

pessoa mentalmente perturbada, principalmente no momento da crise,  

constituem de fato os maiores problemas que a família enfrenta. Além do mais, 

o comportamento imprevisível debilita as expectativas sociais e dá origem à 

sensações de incerteza, medo e insegurança aos  familiares que convivem 

com o problema, sem saber ao certo o que fazer.  

 
Várias outras situações de adaptação, a família do doente mental já 
vivenciou, experienciando bem o peso das pressões psicológicas 
desenvolvidas pelas interações familiares, como no caso do regresso 
do seu familiar que esteve hospitalizado. Nos casos em que a família 
mostra-se flexível, propiciando uma comunicação mais direta, a 
adaptação será facilitada. Tal situação não ocorre quando a família 
está desequilibrada e desgastada em seus esforços para controlar os 
conflitos internos que são conseqüentes de uma crise mal elaborada 
(SORDI,1980, p.223). 

 

O cuidador além de prover cuidado, muitas vezes deixa de lado seus 

compromissos, aniquila seus momentos de lazer, anulando suas vontades e 

necessidades em prol de sanar a dependência do familiar doente.  A família 

acaba ficando sobrecarregada, vivencia o preconceito social, fica exposta à  
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angústia, à aflição e à ansiedade intensa. Tem suas estruturas financeira, física 

e principalmente mental abaladas, sem que ninguém perceba que ela também 

está passando por um período de sofrimento.  

A sobrecarga pode ainda afetar a saúde mental dos familiares, 

resultando em depressão e ansiedade (Song, Biegel e Milligan, 1997). Devido 

ao momento de estresse, esses familiares deveriam obter maior atenção / 

apoio dos profissionais de saúde. 

Segundo Tessler e Gamache (2000), tornar-se cuidador de um 
paciente psiquiátrico pode gerar sobrecarga, porque constitui uma 
quebra no ciclo esperado de vida, que pressupõe que pessoas 
adultas sejam independentes. Além disso, tornar-se cuidador de um 
paciente psiquiátrico requer que os familiares coloquem suas 
necessidades e desejos em segundo plano (Maurin e Boyd, 
1990,p.94) e reorganizem sua vida em função das necessidades do 
paciente (MELMAN, 1998, p.32). 

 

 

2.6  O CUIDADO À FAMÍLIA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

Apesar do notável crescimento da enfermagem acerca da família, a 

literatura sobre o ensino do cuidado no contexto do familiar aos alunos de 

graduação em enfermagem permite constatar que, mesmo reconhecendo a 

importância destes, as escolas têm encontrado dificuldades para integrar o 

conceito de enfermagem de família. Em uma pesquisa realizada no Canadá, 

Friedman (1990) refere que as enfermeiras canadenses nem sempre colocam 

em prática o cuidado nesse contexto, sugerindo que fosse falha no programa 

de enfermagem, questionando se os estudantes estariam aprendendo a cuidar 

de família, pois, após um estudo com 27 escolas de pós-graduação e 10 de 

graduação, concluíram que a enfermagem nesse contexto de família é 

integrada na pós-graduação, mas não é enfatizada nos programas de 

graduação. 

 
A educação centrada no aluno é aquela que auxilia o indivíduo 
a tornar-se pessoa. O conhecimento por ele desejado é aquele 
que fornece condições favoráveis para que ocorra a 
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“percepção do ser, devendo a aprendizagem partir daquilo que 
é significativo para o aluno" (MARTINS, 1983,p.15). 

 
Percebemos cada vez mais nos campos de estágio, que os docentes 

estão preocupados com a transmissão de conhecimentos e técnicas que dêem 

suporte para que se preste uma assistência que objetive a recuperação da 

saúde, sendo a família um olhar de segundo plano, onde poucos consideram 

importante as características do cliente e a participação da família no 

cuidado.O ensino acerca do tema família, quando realizado, é de modo 

informal,  indireto e subjetivo. A parceria entre a equipe e a família, é 

fundamental para o processo terapêutico do usuário e requer um contrato em 

que possa ser negociado o cuidado do usuário e que também contemple 

estratégias de suporte à sobrecarga desse familiar. 

O curso de graduação, como instituição de formação, deve ter a 

importante tarefa de instrumentalizar o aluno para cuidar no contexto de 

família, não somente na teoria, mas principalmente na prática, estimulando, 

dessa forma o enfermeiro em formação a aprender desde cedo a olhar não 

somente para o paciente, mas sim através dele. 

 
Deve-se envolver a aprendizagem em experiências sociais , uma vez 
que o desenvolvimento intelectual é altamente dependente de 
interações sociais e reflete a colaboração entre professores e alunos ( 
STRUCHINER M. p. 24, 1005). 

 

 Entendemos que esse processo não tem uma via única, mas envolve 

uma consciência de que não é possível uma proposta de inserção do usuário 

na família e na comunidade que não envolva também um cuidado com o 

familiar, pois ao envolver a família no tratamento do portador de transtorno 

mental, e ao dar suporte a esta para enfrentar as dificuldades no 

relacionamento com a loucura e a sobrecarga, a carga emocional da família e 

do próprio usuário é amenizada, aumentando o nível de interação e empatia 

entre eles. 

Ao envolver-se com o paciente, ver além dele, os alunos se percebem 

realizando uma assistência de enfermagem diferenciada, de uma forma 

completa e organizada, entendendo que junto com o paciente há uma família 

que também está doente, que o obriga a estabelecer interação. Quando esse 
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olhar lhes é aguçado na graduação, os alunos passam a ter um maior 

conhecimento sobre o seu papel e o papel da família enquanto objeto de 

intervenção e também a determinação de resultados positivos, devido 

receptividade da família, concluindo que essa relação poderá até se dar de 

forma difícil, mas será benéfica. O aluno toma consciência de que a 

proximidade desenvolvida proporciona uma diferença na vida do paciente, além 

do que estava acostumado. 

  
 

 
2.7 A CONDUTA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

É necessário que o profissional de saúde conheça o universo familiar e 

como seus integrantes reagem e convivem com o sofrimento psíquico, 
acolhendo as demandas da família, considerando as suas vivências, 

dificuldades, promovendo o suporte possível para as solicitações manifestadas 

pelo grupo familiar. O olhar deste profissional deve voltar-se tanto para o 

paciente quanto para o familiar, sabendo que ambos fazem parte de um só 

problema, mas respeitando a singularidade de cada um. 

É fundamental que as famílias recebam orientação, possam contar com 

um suporte social organizado e preparado para atender as suas demandas, e 

apoio para que consigam articular recursos internos para o enfrentamento das 

situações referentes ao comportamento inadequado apresentado por seu 

familiar. É necessário que esses familiares sejam orientados a reaprender a 

existir, a lidar melhor com seus conflitos, a por em prática seus sonhos. É 

preciso que eles se organizem, cuidem de si, para que possam estar aptos a 

cuidar do outro. 

Essa ajuda à família, em busca da saúde dos seus membros, é um 
grande desafio para a enfermagem: o de “cuidar de quem cuida”, ou 
seja, ir ao encontro da família, conhecendo como cuida, identificando 
suas dificuldades e suas forças para melhor atuação profissional 
atendendo às suas necessidades (ELSEN,1994, p.72). 

 O Enfermeiro precisa tornar-se aliado da família do paciente 

psiquiátrico, com a finalidade de Identificar os desajustes emocionais dos 
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familiares, promovendo - lhes o conforto emocional para que possam atingir o 

equilíbrio almejado. Para tal, é necessário compreender a demanda que impele 

à busca de instrumentos que ofereçam o suporte necessário para a família do 

doente mental.  

St. Onge e Lavoie (1997, p.42) constataram que os familiares 
sobrecarregados sentem necessidade de receber maior apoio dos 
profissionais de saúde, mais suporte social e mais informações sobre 
os transtornos mentais e sobre como lidar com as crises dos 
pacientes. 

Estar próximo do universo familiar significa estar em contato com 

realidades complexas e conflitantes, que necessitam de uma assistência 

voltada à cooperação e à integração. O convívio com o portador de transtorno 

mental impõe aos seus familiares a vivência de sentimentos e emoções que, 

consciente ou inconscientemente, são difíceis de elaborar e entender. Isto 

evidencia a grande necessidade de intervenções que acolham o sofrimento 

apresentado, considerando a subjetividade das pessoas e favorecendo a 

dinâmica de ajuda mútua. 

Em razão de estar a enfermagem comprometida com o cuidado, 
necessita ao trabalhar com famílias, levar em consideração que está 
no seu mister e consta de sua praxes a ação de cuidado, com base 
na visão de saúde e doença. Para tanto, a enfermagem precisa 
utilizar sua percepção, tendo a habilidade de fazer a leitura das 
crenças, valores e práticas de que a família se utiliza para realizar o 
cuidado. Então, essa percepção popular de cuidado deve ser 
considerada pois a família, no seu mundo-vida, vive momentos 
diferentes em cada fase da relação com o ser-doente 
(PATRÍCIO,1994, P.130). 
 
 

O enfermeiro psiquiátrico prescinde desenvolver-se, buscar novos 

conhecimentos, manter pensamento crítico e reflexivo à prestação de uma boa 

assistência ao paciente e seu familiar. Em suas relações prescinde, ainda, da 

adesão à concepção problematizadora, ser empático, considerar o outro em 

sua existência no aqui e agora, não ser opressor, favorecer o paciente na 

reconstrução de sua autonomia, desaliená-lo, na pretensão de promover a sua 

libertação e transformá-lo em um agente de mudanças, auxiliando dessa forma 

a ele e aos seus familiares a entenderem todo esse processo, dando-lhes o 

conforto emocional necessário. Assim, o profissional precisa estar 
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comprometido de forma humanizada, agindo e refletindo dentro da relação 

homem-realidade. Sendo esta também uma questão ética. 
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 3. METODOLOGIA  
 3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Trata-se de um estudo de campo, de abordagem quanti-qualitativa do 

tipo descritivo. A escolha da presente abordagem metodológica justificou-se no 

intuito de se obter elementos que proporcionassem uma melhor percepção do 

fenômeno em estudo. A pesquisa quanti-qualitativa é o método que associa 

análise estatística à investigação dos significados das relações humanas, 

privilegiando a melhor compreensão do tema a ser estudado, facilitando assim 

a interpretação dos dados obtidos. Para Polit e Hungler (1995, p.277) a 

abordagem quanti-qualitativa é aquela que permite a complementação entre 

palavras e números, as duas linguagens fundamentais da comunicação 

humana. 

O estudo descritivo tem por objetivo se aprofundar em determinada 

realidade, o foco essencial é o desejo de conhecer a comunidade, seus traços 

característicos e tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinadas populações ou fenômenos (GIL,2002, p.118). 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário (apêndice 

1), contendo perguntas abertas e fechadas elaboradas mediante entrevista 

totalmente estruturada, ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente 

formuladas e tem-se o cuidado de não fugir a elas. O principal motivo deste 

zelo é a possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas e 

que as diferenças devem refletir diferenças entre os respondentes e não 

diferença nas perguntas (LODI, 1974 apud LAKATOS e MARCONI, 1996). 
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 3.2 CAMPO DE ESTUDO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O cenário da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

(EEAAC /UFF). Os sujeitos do estudo foram 27 alunos. O requisito fundamental 

para responder o questionário era que os mesmos estivessem entre o sexto e 

nono período, ou seja, já houvessem passado pela disciplina Concepções e 

Práticas de Saberes em Saúde Mental. 

 

 

  3.3 COLETA DE DADOS 

 

Foi aplicado aos estudantes de enfermagem, entre o sexto e nono 

período, um questionário estruturado com seis perguntas fechadas e duas 

perguntas abertas. 

Dentro das vantagens do uso dos questionários, Polit e Hungler (1995, 

p.170) falam “da possibilidade de anonimato total [...]  A ausência de um 

entrevistador garante não haver tendenciosidade nas respostas”. 

Sobre as perguntas abertas, Polit e Hungler (1995, p.270) afirmam que  

“os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da 

experiência humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus 

próprios atores”. Já sobre as perguntas fechadas, eles mencionam que “é um 

procedimento que capacita o pesquisador a reduzir, resumir, organizar, avaliar, 

interpretar e comunicar a informação numérica” (POLIT e HUNGLER, 1995, 

p.227). 

 

 

3.4  ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (1996), “pesquisar não é apenas 

procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando 

métodos científicos”. Por essa definição vemos que a pesquisa não é algo 

simples. Ela não pode ser entendida apenas como um simples processo 
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investigativo, um método simplório de inquirição. A pesquisa visa obter 

compreensões aprofundadas acerca dos problemas estudados. Pesquisar 

requer um planejamento minucioso das etapas a serem observadas, como 

seleção do tema de pesquisa, definição do problema a ser investigado, 

processo de coleta, análise e tratamento dos dados, e apresentação dos 

resultados. 

Após a coleta do material foi feita a análise de dados, onde se 

organizou, esmiuçou o material obtido, dividiu-o em partes para que se 

pudesse relacioná-los e nele pudessem ser identificados percepções e padrões 

importantes. 
De acordo com Rauen (1999), a análise de dados é a parte que 
apresenta os resultados obtidos na pesquisa e analisa-os sob o crivo 
dos objetivos e/ou das hipóteses. Assim, a apresentação dos dados é 
a evidência das conclusões e a interpretação consiste no 
contrabalanço dos dados com a teoria. 

 

Segundo Bardin (1997, p.58), a análise de conteúdo é definida como 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

 

3.5 CUIDADOS ÉTICOS 

 O presente trabalho, de nº 199/11, teve o parecer de aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas - Hospital 

Universitário Antônio Pedro/ UFF (ANEXO 1), de acordo com a resolução 

196/96, cabendo ao pesquisador o cumprimento dos aspectos éticos com os 

sujeitos participantes, sendo a participação destes realizada através da 

assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), além do 

pesquisador ter informado sobre a pesquisa, e respeitado os princípios 

bioéticos fundamentais: autonomia, não maleficência, beneficência, e justiça, 

onde visou-se assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 

comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa, as instituições de serviços, e 
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ao Estado. O referido Termo (ANEXO 2) continha esclarecimentos sobre: 

objetivos do trabalho, conteúdo geral dos questionários a serem utilizados, o 

comprometimento quanto ao caráter confidencial da identidade do sujeito, sua 

participação livre e espontânea e a retirada do consentimento e permissão de 

realização do estudo a qualquer momento, sem que isso trouxesse prejuízos 

ao individuo.  
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Responderam ao questionário 27 alunos da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa. Dos entrevistados 21 eram do sexo masculino e 6 do 

sexo feminino, com idades entre 20 e 29 anos. Ao serem abordados por mim, 

os mesmos aceitaram, prontamente, a responder o questionário e participar da 

pesquisa.  

 
 
 
4.2 RESULTADOS 
 
4.2.1  INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS E FAMILIARES DE PACIENTES  
 
           A tabela abaixo apresenta a freqüência com que os alunos interagiram 

com familiares de pacientes em hospitais gerais.  

 
 
Tabela 1 - Interação de alunos com familiares de paciente sob seus cuidados em 
hospitais gerais. Niterói, 2011. 
 
 

 
Classe 

 
ƒ 

 
% 

 
Sempre 

 
14            

 
51,9 

 
Ás vezes 

 
11              

 
40,7 

 
Nunca 

 
2                

 
7,4 

 
Total 

 
27 

 
100 
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Quanto ao grau de satisfação dos alunos em relação ao acolhimento 

ofertado, por eles, ao familiar, a tabela 2 demonstrou que a memória dos 

alunos considera que é bom. 

 

Tabela 2 – Apoio dado ao familiar do paciente pelo aluno, nos hospitais gerais. 
Niterói, 2011 
 
 

 
Classe 

 
ƒ 

 
% 

 
Bom 

 
22 

 
81,4 

 
Mediano 

 
3 

 
11,1 

 
Ruim 

 
2 

 
7,5 

 
Total 

 
27 

 
100 

 
 

Percebemos nas tabelas acima que o estudante tem oportunidade de 

realizar o acolhimento em relação aos familiares de pacientes, nos hospitais 

gerais, e segundo eles, esse processo ocorre de forma satisfatória.  

O acolhimento é condição fundamental para o diálogo, para o encontro 

entre trabalhador e usuário. Acolher significa tentar compreender o que estes 

nos dizem, que se traduz em saber ouvir.  

Segundo Merhy (2002, p.63), ao acolher, permitimos o encontro, o estar 

presente, o relacionamento, a criação de vínculo entre a família/paciente 

(usuários) e trabalhadores da saúde. O acolhimento gera as relações 

humanizadas entre quem cuida e quem é cuidado, pois é uma ferramenta 

tecnológica imprescindível no cuidado em saúde. A incorporação do 

acolhimento, como tecnologia leve, no cuidado em saúde pelos trabalhadores 

deste setor, tende a sedimentar um trabalho de qualidade e com relações mais 

horizontalizadas. As tecnologias leves são as relacionadas com o 

conhecimento da produção das relações entre estes sujeitos. 
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4.2.2  O ENSINO DA GRADUAÇÂO DE  ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

E PSIQUIÁTRICA. 

 
Tabela 3 – Contribuição do curso da Graduação de Enfermagem para o 
conhecimento do aluno acerca do familiar e apoio emocional a ser dado aos 
mesmos. Niterói, 2011. 
 
 

 
Classe* 

 
ƒ 

 
            % 

 
1 

 
3 

 
11,1 

 
2 

 
4 

 
14,8 

 
3 

 
15 

 
55,6 

 
4 

 
5 

 
18,5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
27 

 
100 

                                         *Onde 1 é referente a menor nota e 5 a maior. 

 

Como vimos na tabela 3, quando perguntados sobre o quanto o curso de 

graduação em Enfermagem contribui para o seu conhecimento sobre o apoio 

emocional a ser dado aos familiares dos pacientes,em uma escala de 1 a 5 ( 

onde 1 é a menor nota e 5 a maior ), 81,5 %  dos alunos  marcaram as 

respostas entre 1 e  3, ou seja, acham que a contribuição do curso de 

enfermagem  não ocorre de forma satisfatória. 

Constata-se assim uma necessidade de fazer com que os alunos de 

graduação de enfermagem se percebam como pessoas importantes no 

processo educacional de formação pessoal e profissional e gerem  

possibilidades durante o curso. É de grande importância que as disciplinas de 

Saúde Mental desenvolvam projetos que mobilizem os alunos a integrarem 

conhecimentos de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica para assistirem  

aos familiares de pacientes com transtornos mentais. É importante fazer com 

que o aluno entenda que o trabalho em saúde mental não pode ficar 

centralizado apenas no paciente, mas também no social envolvido em seu  
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sofrimento e principalmente em seus familiares. Como afirma Elsen (2004, 

p.26) trabalhar com a família não é tarefa fácil, exige fazer uma análise acurada 

do contexto socioeconômico e cultural em que a mesma esteja inserida, 

analisando suas representações perante a sociedade, conhecendo a sua 

realidade de forma a desvendar o entendimento em família para que o 

conhecimento se funda à prática, de forma a superar os limites e possibilidades 

para a concretização das propostas. 

 

Tabela 4 – Possibilidade de interação com familiares de pacientes psiquiátricos em 
campo de estágio, Niterói 2011 
 
 

 
Classe 

 
ƒ 

 
% 

 
Sim 

 
7 

 
26 

 
Não 

 
20 

 
74 

 
Total 

 
27 

 
100 

 

Os dados acima mostram que 74% dos alunos não tiveram a 

possibilidade de interagir com familiares e pacientes psiquiátricos na 

internação, isso pode ter ocorrido devido a dois fatores: ao aluno ficar muito 

restrito à observação, mantendo uma relação distante com esses familiares e 

ao fato do aluno sentir medo de abordar esse familiar, já que durante a 

graduação, embora o conteúdo teórico acerca da família seja rico, esse aluno 

não foi preparado, incentivado ou até mesmo não lhe foi oferecida 

oportunidade de integrar esse conhecimento na prática. Segundo 

Struchiner.(2005, p.23), deve-se envolver a aprendizagem em contextos 

realistas e relevantes, ou seja, mais autênticos em relação às tarefas de 

aprendizagem, possibilitando ao aluno vivenciar a complexidade dos 

fenômenos / problemas  aprendidos na escola de forma mais concreta, 

aumentando assim, a capacidade de transferência das experiências do 

processo de aprendizagem para o seu dia a dia. 
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É fundamental que o aluno se aproxime do universo familiar do paciente, 

a fim de entendê-lo, pois nele também pode estar a origem dos problemas dos 

pacientes, dele pode surgir a ajuda necessária para o tratamento dos mesmos 

ou ainda o fator mais importante, não fechar os olhos para o sofrimento desse 

familiar no momento de desestabilização desse paciente, pois quando um 

membro da família passa por um sofrimento psíquico, a família adoece junto. É 

nesse momento que o enfermeiro deve atuar promovendo o suporte emocional 

necessário.  

 
Tabela 5 – Apoio ao familiar de paciente psiquiátrico realizado pelos alunos. 
Niterói, 2011. 
 
 

 
Classe 

 
ƒ 

 
% 

 
1 

 
2                 

 
7,4 

 
2 

 
8                

 
29,6 

 
3 

 
12               

 
44,5 

 
4 

 
5                   

 
18,5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
27 

 
100 

                    *Onde 1 é referente a menor nota e 5 a maior. 

 
 

 Quando os alunos foram perguntados se consideram que podem 

oferecer apoio ao familiar do paciente psiquiátrico em campo de estágio, numa 

escala de 1 a 5, a maioria, 44,5% respondeu 3, ou seja, eles ainda não se 

encontram seguros para ofertar apoio a esses familiares. Tudo isso reforça a 

necessidade, de um aprimoramento do conhecimento básico, aplicado nas 

aulas práticas, sobre temas como comunicação, relacionamento enfermeiro-

paciente-familiar, processo de crise, entre outros.  

Ao meu ver, isso se explica pelo fato da identidade profissional do 

enfermeiro advir de uma formação muito centrada no modelo biomédico, ao 
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 meu entender, o aluno conclui o curso de graduação com uma visão reduzida, 

acreditando que seu universo de cuidados se estenda somente ao corpo 

doente do paciente. Isso começa a mudar na disciplina de enfermagem em 

saúde mental e psiquiátrica, pois nela, observa-se, a importância do 

aprendizado sobre aspectos subjetivos como: observação, comunicação e 

relacionamento terapêutico, interação com o familiar do paciente, envolvimento 

emocional, empatia e o constante exercício do autoconhecimento. Mas no 

campo prático de Saúde Mental, isso acaba trazendo uma certa dificuldade 

para esse aluno, afinal de contas, fica difícil saber atuar quando seu principal 

instrumento de trabalho é a subjetividade.  

Estudos realizados por enfermeiras, tanto da área assistencial como 
do ensino de enfermagem psiquiátrica, nacionais e internacionais, 
apontam inúmeras dificuldades que alunos e enfermeiros têm para 
integrar conhecimentos que os habilitem a cuidar de pacientes com 
problemas psiquiátricos e seus familiares. (Campoy .1998, p.149) 

 

É importante oferecer uma prática de ensino de graduação, nas 

disciplinas de saúde mental, que estimule o aluno a interagir com o universo 

familiar do paciente psiquiátrico, estimulando a potencialidade e sensibilidade 

pessoal e profissional, fazendo com que o mesmo aprenda, desta forma, a 

entender o sofrimento que acomete este familiar e torne-se mais seguro a 

oferecer todo o suporte emocional necessário ao mesmo.  

É fundamental que professores do ensino de graduação, da disciplina de 

saúde mental, auxiliem os alunos no processo de integração do conhecimento 

acerca da relação e apoio emocional prestados a familiares de pacientes 

psiquiátricos. 

 

 

4.2.3 PERCEPÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÂO À ATUAÇÂO 

PROFISSIONAL 

Os resultados a seguir mostram o que os alunos da graduação de 

enfermagem perceberam acerca da atuação do Enfermeiro do setor em relação 

à abordagem ao familiar do paciente psiquiátrico, no momento da internação. 
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Uma das perguntas dos questionários referia-se à percepção, dos 

alunos, em relação à abordagem dos enfermeiros aos familiares de pacientes 

psiquiátricos no campo de estágio, 88,9 %  dos entrevistados responderam que 

não presenciaram a atuação do enfermeiro promovendo o apoio emocional a 

este familiar. 

Isso ocorra, talvez, pelo fato de grande parte dos enfermeiros, enquanto 

alunos, não terem tido o preparo necessário para interagir com esses familiares 

ou não terem sido incentivados a olhar para esse familiar como alguém que 

também precisa ser inserido no tratamento, e principalmente como alguém que 

necessita de cuidados. Além disso o Enfermeiro responsável pelo setor, passa 

grande parte do tempo atribulado com questões burocráticas, referentes aos 

próprios pacientes, impossibilitando uma maior interação com esses familiares. 

  

Tabela 6 – Percepção dos alunos quanto a abordagem dos enfermeiros aos 
familiares de pacientes psiquiátricos na internação. Niterói, 2011. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentre os entrevistados, apenas três afirmaram ter observado uma 

aproximação entre o profissional Enfermeiro e os familiares dos pacientes na 

internação, e relataram sobre o que perceberam desse contato: 

 
Os enfermeiros procuram ser cuidadosos com os familiares, explicando a situação em que se encontra o 

paciente...(A4) 

 

 

 
Classe 

 
ƒ 

 
% 

 
Sim 

 
3 

 
11,1 

 
Não 

 
24 

 
88,9 

 
Total 

 
27 

 
100 
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Percebi que alguns enfermeiros se preocupavam em explicar os procedimentos e promover o apoio ao 

familiar...por outro lado, outros faziam o que precisavam fazer e agiam como se nem houvesse 

familiar por perto...agiam com total insignificância .A(24) 

 

Como afirmam Kantorki, Pinho, Machado ( 2001, p.10 ), o sistema 

psiquiátrico, apesar de não ser mais hospitalocêntrico, não está centrado na 

família, mas na instituição. A reformulação da atenção dirigida à família é 

necessária nos serviços e na comunidade. 

 
 
4.2.4 – ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM RELAÇÂO AOS FAMILIARES DE 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS NO MOMENTO DA INTERNAÇÂO, SEGUNDO 

A OPINIÃO DOS ALUNOS. 

 

Nessa categoria será abordada a percepção dos alunos quanto a 

atuação do enfermeiro diante do estresse emocional de familiares de pacientes 

psiquiátricos no momento da internação. Surgiram várias respostas, mas em 

todas elas pôde observar-se aspectos em comum. 

O tema que mais sobressaiu, na opinião dos alunos, foi a importância de 

se ofertar apoio emocional e cuidado a esse familiar no momento da 

internação. 

A família deve ser apoiada, de forma que o sistema familiar seja 

preservado e fortalecido, visto que a família é um sistema de suporte vital para 

os seus componentes. 

 
Deve oferecer apoio emocional como forma de executar uma relação terapêutica....(A26) 

 

...quando a família tem o apoio do enfermeiro, ela torna-se mais confiante no reestabelecimento do seu 

familiar. (A19) 

 

...deve-se cuidar desse familiar, oferecendo apoio emocional sempre que necessário...(A20) 

 

...dar o apoio a esse familiar é fundamental, pois é um momento muito delicado para ele. (A10) 
 



40 
 

 
 

 

Waidman (2004, p. 277), defende que a família não pode ser vista pelo 

profissional apenas como colaboradora desse processo, mas sim como uma 

unidade que precisa ser cuidada. E esse processo de cuidar da família de 

portadores de transtorno mental não pode se restringir a algumas estratégias 

de atuação, mas deve ser amplo, contemplando atividades individuais, grupais, 

orientações, visitas domiciliares, acompanhamento em sala de espera, grupos 

em CAPS, hospitais-dia, ou seja, onde houver um familiar o profissional precisa 

aproveitar a oportunidade para cuidar. 

 Exalta-se, também, a necessidade de orientar / esclarecer as dúvidas 

que possam surgir para estes familiares relacionadas às patologias de seus 

entes queridos. 

 
Com paciência, educação e respeito, atentando para esclarecer as dúvidas que surgem neste momento 
tão estressante.(A1)2 
 
O enfermeiro, como profissional de saúde, deve orientar e aconselhar essas famílias de modo que 
diminua o impacto da internação ao familiar.(A3) 
 
Esclarecer as dúvidas e orientar o familiar quanto a tudo que está acontecendo com eles....eles têm 
que saber o que se passa...(A27) 

 

Segundo Elsen (2006, p.107), para tornar adequada e saudável a 

convivência com o portador de transtorno mental na família e necessário um 

serviço especializado que a apoie, esclareça suas dúvidas e a oriente nas 

dificuldades. Para Melman (2002, p.98), a família demonstra necessidade de 

conhecimento sobre a doença, de seus sintomas e efeitos, passando a 

enfrentar a doença com mais segurança e menos sofrimento. 

Grande parte dos alunos, referiu-se à importância do Enfermeiro ter 

sensibilidade ao lidar com o familiar de paciente psiquiátrico . 

Segundo Motta (1998, p.82), ter a sensibilidade ocorre quando a equipe 

de saúde lançada do mundo do hospital, vivencia, de forma velada ou explícita, 

os aspectos mais profundos da existência humana e revela, também, os  

significados que atribui à vida, de maneira consciente ou inconsciente, ao 

desenvolver sua atividade profissional. 
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Deve ter sensibilidade ao lidar com esse familiar, compreendendo e colocando-se no lugar do 

mesmo...(A8) 

 

Deve ser educado e sensível, para que possa oferecer o conforto necessário ao paciente. (A9) 

 

...ser sensível acima de tudo, para que possa identificar no outro seus medos, aflições...(A15) 

 

De acordo com Ângelo (1999, p.8), estar sensibilizado é ser capaz de 

reconhecer a família como um fenômeno complexo que demanda apoio em 

tempos de dificuldade, é considerar a importância da família para o cuidado de 

enfermagem e também a importância do cuidado da família em suas 

experiências de saúde e doença, tendo como meta promover um 

funcionamento pleno de família.  

Outro ponto de vista citado, foi a importância de se ter calma e 

tranqüilidade ao lidar com o familiar do paciente, ofertando-lhe escuta como 

forma de aliviar suas tensões e entender o cotidiano dos mesmos.  

 
Deve ter calma...para que consiga tranquilizar  o familiar. (A4) 
 
 
Deve agir com calma, tranquilidade e paciência...entendendo o sofrimento do familiar. (A22) 
 
 
O enfermeiro deve ter sensibilidade para ouvir a família...suas angústias...só assim irá entender o 

contexto de vida do paciente e do familiar. (A2) 

 

No momento de angústia do familiar do paciente psiquiátrico, a escuta é a melhor oferta que o 

Enfermeiro pode dar... (A11) 

 

...escutar o familiar no momento em que ele está abalado é uma forma terapêutica de lidar com o 

familiar deste paciente... (A18) 

 

Marcon e Elsen ( 1999 ), dizem que para cuidar da família como unidade 

básica de saúde, necessita-se ouvi-la, conhecer suas dificuldades e suas 

forças para que se possa ajudá-las a agir e atender as necessidades de seus 

membros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base no estudo realizado conclui-se que os alunos da graduação 

de Enfermagem pouco perceberam a abordagem dos Enfermeiros aos 

familiares de pacientes psiquiátricos, na internação, o que na opinião desses 

alunos pode ocorrer por diversos fatores: falta de tempo, descaso, entre outros. 

Notamos ainda, que embora os próprios alunos afirmem que sejam capazes de 

ofertar apoio ao familiar de pacientes em hospitais gerais, ainda sentem-se 

inseguros para interagir e prestar cuidados com a finalidade de ofertar o apoio 

necessário ao familiar de pacientes em hospitais psiquiátricos. Este fato pode 

estar relacionado a falta de preparo, na graduação, suficiente para olhar para o 

familiar como alguém que também necessita de cuidados.   

A família necessita ser cuidada e potencializada em relação a sua 

capacidade de ser cuidadora do usuário, porque ocupar-se do paciente fora do 

espaço da instituição psiquiátrica é mais difícil, cansativo, arriscado e de maior 

responsabilidade. Nesse sentido, é importante fortalecer parcerias com as 

famílias para formar verdadeiras redes de apoio e de solidariedade. A 

intervenção junto aos familiares visa não apenas instrumentalizá-los como 

cuidadores, mas, principalmente, como pessoas que precisam de cuidados. 

Seria importante formar o aluno ensinando-lhe a acolher o sofrimento do 

familiar, minimizando assim sua sobrecarga emocional por meio da oferta de 

espaços acolhedores e facilitadores de ações e de troca de experiências entre 

os próprios cuidadores, para compartilhar dúvidas, angústias e alegrias em um 

movimento de proximidade com o tratamento e em direção à autonomia dos 

pacientes e à diminuição do sofrimento das famílias. Acreditamos que seja  
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fundamental assistir o contexto familiar, uma vez que toda a família é afetada 

pela condição de doença e por isso necessita de cuidados. 

Para o aluno de graduação, ser estimulado a implantar intervenções, 

que envolva os familiares de paciente psiquiátrico, no cotidiano, é importante e 

tem significado, pois possibilita mudança de atitude, cria oportunidades de 

conhecer o outro e, principalmente, a si mesmo como alguém vital para 

desenvolver um trabalho terapêutico que possa ofertar apoio emocional a 

esses familiares e, mais do que isso, pode refletir a todo o momento, sobre a 

prática que executa diariamente com a outra pessoa, melhorando o seu 

conhecimento, criando habilidades gerais, utilizando-se das específicas e 

gerando competência para ser futuramente um enfermeiro completo, 

preparando-se para que possa oferecer um cuidado multidimensional a 

qualquer indivíduo, família ou comunidade.  

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir de, 

alguma forma, para que seja repensado o atual modelo de ensino- 

aprendizagem, voltado para a relação terapêutica aluno-familiar, como forma 

de desenvolver medidas que possam inserir o aluno no universo da familia, 

tornando os mesmos aptos a promoverem o apoio emocional aos mesmos 

quando necessário. 
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 7.1. QUESTIONÁRIO 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E 
PSIQUIATRIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

Questionário da Pesquisa: percepção de estudantes sobre a atuação do 
enfermeiro com familiares de pacientes psiquiátricos no momento da 

internação: contribuição para a formação profissional 
 

 
Caro aluno,  
Estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre a percepção do 
estudante relacionado ao apoio emocional da equipe de enfermagem às 
famílias dos pacientes psiquiátricos em crise. Garantimos o anonimato para 
todos os participantes da pesquisa. Os dados serão tratados de forma 
agregada, sem nenhuma identificação. Gostaríamos muito de contar com sua 
colaboração. 
Dados de identificação: 
Idade__________   Sexo_________________ 
 
Questões: 
 
1-Você costuma interagir com familiares de pacientes sob seus cuidados? 
 (   ) sempre  (   ) as vezes (   ) nunca 
 
 
2- Você considera o acolhimento dado por você à família do paciente: 
(   ) bom (interessado, tem iniciativa, dedicado) 
( ) mediano (somente realiza suas atividades por meio da iniciativa do 
professor) 
(   ) ruim (sem iniciativa, interesse, dedicação) 
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3- O quanto o Curso de Graduação em Enfermagem contribuiu para seu 
conhecimento sobre o apoio emocional a ser dado aos familiares dos 
pacientes? 
 (Escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a mais alta.)  
 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3  (   ) 4 (   ) 5     
 
 
4-Você teve a possibilidade de interagir com algum familiar de paciente 
psiquiátrico em campo de estágio? 
(   ) Sim        (   ) Não  
 

5-Você  considera que pode oferecer apoio emocional  a esse familiar ? 
 (Escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a mais alta.)  
 (   ) 1 (   ) 2  (   )3  (   ) 4 (   ) 5     
 
6-Você observou a abordagem dos enfermeiros na unidade do campo de 
estágio em relação aos familiares de pacientes?  (   ) Sim       (   ) Não 

 
 

7-Caso sua resposta seja afirmativa, descreva o que você percebeu acerca das 
ações realizadas pelo enfermeiro a fim de promover o apoio emocional aos 
familiares dos pacientes no momento da internação. 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
8- Em sua opinião como deve atuar o enfermeiro diante do estresse emocional 
de familiares de pacientes psiquiátricos no momento da internação? 

 

 
- 
- 
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8. ANEXOS 
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9.1 CARTA DE APROVAÇÃO 
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8.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 
Título do Projeto: Percepção de estudantes sobre a atuação do enfermeiro com familiares de 

pacientes psiquiátricos no momento da internação: contribuição para a formação profissional.  

Pesquisador Responsável: Profª Drª. Cláudia Mara De Melo Tavares 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: 97443684 (Érica) / 91915906 (Cláudia) 

Nome do voluntário: ____________________________________ 
 
Idade: _____________ anos   R.G.__________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “percepção de 

estudantes sobre a atuação do enfermeiro com familiares de pacientes psiquiátricos no 

momento da internação: contribuição para a formação profissional”, de responsabilidade do 

pesquisador Profª Drª. Cláudia Mara de Melo Tavares. Os objetivos da pesquisa são identificar 

o conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre a atuação do enfermeiro junto à família 

de pacientes psiquiátricos por ocasião da internação psiquiátrica e analisar aspectos 

psicoemocionais envolvidos na atenção de enfermagem ao familiar do paciente psiquiátrico na 

crise a partir da percepção dos estudantes de enfermagem. 

 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas 

as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 

da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

______________________________                          ___________________________ 

Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares                                               Érica Cristina Fonseca Neves 

 

 
Eu, __________________________________________, RG nº ________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____/______/2011 

______________________________________ 

Assinatura do entrevistado (a) 
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