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“Você não escolhe sua família. Eles são um 

presente de Deus para você, assim como você 

é para eles.”   

- Desmond Tutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escolhi os plantões, porque sei que o escuro 

da noite amedronta os enfermos. 

Escolhi estar presente na dor porque já estive 

muito perto do sofrimento. 

Escolhi servir ao próximo porque sei que todos 

nós um dia precisamos de ajuda. 

Escolhi o branco porque quero transmitir paz. 

Escolhi estudar métodos de trabalho porque os 

livros são fonte saber. 

Escolhi ser Enfermeira porque amo e respeito a 

vida!” 

- Florence Nightingale 
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 RESUMO 

 

Durante a graduação os estudantes de enfermagem passam por situações em que 

aprendem a lidar com a experiência de cuidado de um determinado paciente, tanto 

na teoria como na prática quando entram nos campos de estágios. Porém, o aluno 

nunca espera que este cuidado a ser realizado, seja com um paciente familiar. Este 

trabalho é um relato de experiência de uma aluna do último período da graduação 

em Enfermagem que se viu na prática atuando no cuidado com um familiar, de 

forma inesperada, passando a se ver conciliando as atividades do curso de 

graduação com outras atividades emergentes do ambiente familiar. Contudo 

acumulando experiências pessoais e acadêmicas foi se desenvolvendo como 

pessoa e profissional, vencendo desafios e superando dificuldades para alcançar 

sua meta de ser enfermeiro e, assim, poder, de algum modo, ser um diferencial nas 

vidas das pessoas em sua futura prática profissional como enfermeira. 

 

Palavras Chave: Ensino Enfermagem, família, enfermeiro. 
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ABSTRACT 

 

During graduation, nursing students go through situations in which they learn to deal 

with the care experience of a given patient, both in theory and practice when they 

enter the fields of stages. However, the student never expects this care to be 

performed, either with a family patient. This work is an experience report of a student 

from the last period of graduation in Nursing, which found itself in practice acting in 

the care of a family member, unexpectedly, starting to see himself reconciling the 

activities of the undergraduate course with other activities emerging from the family 

environment. However, accumulating personal and academic experiences was 

developing as a person and professional, overcoming challenges and overcoming 

difficulties to achieve your goal of being a nurse and thus be able to somehow be a 

differential in people's lives in their future professional practice as a nurse. 

 

Keywords: Teaching Nursing, family, nurse. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. A motivação para estudo 

 

O interesse por esta temática manifestou-se com uma vontade e necessidade 

de relatar o cuidado ao familiar. A partir da experiência que vivenciei com minha avó 

doente (após um AVC e precisando de ajuda a todo momento, anteriormente 

morando sozinha e não necessitava da família para ajudá-la; além disso, existia o 

cuidado com o meu tio que possui uma doença neurodegenerativa), através de uma 

acadêmica de enfermagem, que ao longo da faculdade passou por diversas 

disciplinas e aprendeu o cuidado ao paciente. Porém não esperava se deparar com 

o cuidado de um familiar doente bruscamente. 

O cuidado ao paciente muito se diverge do cuidado ao familiar paciente. Pois 

com o paciente no hospital, por exemplo, realizamos o trabalho “obrigações e 

responsabilidades no momento”, porém, se torna improvável um apego afetivo. 

Esse medo constante de dar tudo errado com o cuidado ao familiar, essa ansiedade 

de estar realizando o trabalho corretamente, o apego afetivo extremo, se torna um 

temor. Em casa, com o seu familiar, precisamos exercer o ofício com maestria pois 

a responsabilidade perdura 24hrs em seus pensamentos. 

Me vi atuando como uma enfermeira, realizando o que aprendi durante a 

faculdade, apesar de não ter finalizado a mesma. Porém com o amedrontamento de 

estar atuando errado, preocupada com o familiar, com o que poderia acontecer, e 

tendo que exercer todos os ensinamentos em um curto período de tempo. Além de 

abdicar dos meus objetivos, sonhos e desejos, para conseguir estar 24hrs nesse 

cuidado em casa, no cuidado a eles.  

A sensação no qual me encontrei foi de me sentir presa a isso, com as "asas 

quebradas”, sem poder voar e ser livre, sem viver a minha vida. A ansiedade em 

saber se eu daria conta ou não desse cuidado, foi aos poucos acabando comigo, 

tanto com minha saúde mental como física. No entanto, jamais abandonaria minha 

família, sobretudo no momento em que mais precisavam. 

Considero o relato de experiência de extrema importância, pois algumas 

pessoas podem se sentir de certa forma “em casa”, visto que diversas pessoas 

passam por problemas durante a graduação, e talvez o cuidado a algum paciente 

familiar seja um deles.  
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As dificuldades e os desafios durante a graduação podem mexer muito com o 

acadêmico, trazendo cansaço e ansiedade relacionados ao cotidiano das atividades 

ao longo do curso aliados à própria vida do estudante que, muitas vezes precisa 

cuidar da própria família ao longo do curso. 

       Ratificando essa afirmativa, Santos et al (2000, p. 57) referem que: 

Aprende-se, então, que o apoio teórico a interdisciplinaridade, o 

conhecimento e o confronto das situações e condições vivenciais, bem como 

das relações familiares habituais e em crises contextualizam e fundamentam 

as intervenções e atividades de enfermagem determinantes aos processos 

educativo e assistencial, colaboradores à aprendizagem acadêmica e a 

melhoria das necessidades do grupo familiar. 

 

Nesse sentido, segundo Lima, Pereira, Nascimento e Alchieri (2013, p.61) a 

vivência dos acadêmicos de enfermagem na graduação promove momentos de 

satisfação, crescimento e prazer, mas, também, gera momentos de desgaste e 

sofrimento que podem desencadear alterações na saúde. 

Portanto, a compreensão a partir da vivência dos acadêmicos no processo 

educativo, e o conhecimento proveniente da análise de situações vivenciadas na 

prática, assim como a humanização de suas ações, são fundamentais para 

potencializar o processo ensino aprendizagem. 

Assim, compartilhar as experiências ao longo do processo de formação 

profissional do enfermeiro, favorece o autoconhecimento e, também, a busca de 

soluções nas diversas fases da vida. Mas não devemos desistir de algo e sim 

mostrar o quanto somos capazes e aptos de cuidar do nosso familiar, assim como 

somos aptos ao cuidado de quaisquer pacientes, aproveitando e utilizando esse 

cuidado mais humanizado, com carinho, assim como efetuamos com o familiar. 

Nessa perspectiva, é fundamental na formação do enfermeiro que sejam 

criados espaços para que alunos e professores possam conversar e refletir sobre as 

suas trajetórias de vida e assim, resgatarem o seu próprio processo vivenciado de 

família, facilitando dessa forma a abertura necessária para entender o processo no 

outro. (SANTOS et al, 2000, p.54). 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral  
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Compreender a experiência no cuidado à própria família por uma acadêmica 

de enfermagem.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

➢ Descrever as atividades de cuidado à própria família realizados por uma 

acadêmica de enfermagem; 

➢ Identificar os desafios do acadêmico de enfermagem no cuidado a sua 

família. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA   

 

Para Saltarelli et al (2000), a família como objeto de atenção, a partir do 

ambiente onde vive e das suas relações intra e extra familiares, são influenciadas 

por determinantes sociais, políticos e econômicos. 

Para Angelo (1997), o ensino de Enfermagem tem papel importante na 

maneira como os estudantes, futuros enfermeiros, pensam em família, adicionando 

que é este pensar inicial que favorece uma posterior continuidade da exploração de 

possíveis ações e intervenções nesta área. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCNs) (2001): 

a formação do Enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para a competência em: 
(...) prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 
necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes 
grupos da comunidade. 
 

Para Santos et al (2000), momentos de diálogo e de troca de experiência, 

entre alunos e professores, são positivos para o exercício da intersubjetividade no 

processo educativo em que a análise das situações vivenciadas por todos 

envolvidos em tal processo, poderá auxiliar em situações futuras, até mesmo em 

suas próprias famílias, principalmente, quando exercerem o papel de cuidadores. 
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1.4. RELEVÂNCIA 

 

Esse estudo espera contribuir para suscitar reflexões sobre as experiências 

acadêmicas no cuidado à família ao longo da formação profissional e, também 

despertar debates sobre uma maior abordagem dessa temática no Curso de 

Graduação em Enfermagem. O estudo desse tema tem a intenção também de 

compartilhar com os leitores a vivência ao cuidado do paciente familiar e mostrar 

como somos capazes de pôr em prática tudo que aprendemos antes mesmo de nos 

formarmos. Tem o intuito também de ajudar outras pessoas que passam ou possam 

passar por esta mesma situação durante a formação acadêmica. E Incentivar 

medidas de suporte ao acadêmico de enfermagem durante o curso de graduação, 

como por exemplo a criação de disciplina com o foco em humanização no cuidado. 

 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O ensino e o cuidado de enfermagem 

 

A Educação de Enfermagem incorporou, por muito tempo, a política vigente no 

país, enfatizando o ensino de especialidades oriundas do modelo biomédico, 

priorizando, dessa forma, os aspectos práticos centrados no hospital, na cura da 

doença do indivíduo, de maneira descontextualizada. As ações de promoção à 

saúde e de prevenção de problemas coletivos que afetam as famílias, por muitos 

anos, não foram valorizadas. (SANTOS et al, 2000) 

O ensino de enfermagem no Brasil passou por várias fases de 

desenvolvimento ao longo dos anos, neste contexto teve como reflexo de cada 

mudança o enredo histórico da enfermagem e da sociedade brasileira. Com isso, o 

perfil de enfermeiros apresentou significativas mudanças em decorrência das 

transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde no 

Brasil e no mundo. (COELHO, et.al. 2016). 

Segundo Wernet (2000), a maior parte dos enfermeiros integram seu mercado 

de trabalho com posturas não favorecedoras de um cuidar tão almejado pela 

enfermagem: um cuidar holístico, que contemple o indivíduo, sua família e 

comunidade. 
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Atualmente, no Brasil, a família é considerada como foco no cuidado de 

Enfermagem e o cuidado a mesma apresenta um desafio o para prática profissional, 

pois:  

É no cotidiano, no concreto do espaço da família, que os profissionais do 

sistema, em interação com estas, buscam a construção da saúde, 

priorizando proteção, a promoção do autocuidado, a troca solidária, 

buscando, dessa maneira, sair do modelo biomédico, dependente, centrado 

na doença. (SANTOS, et al. 2000. p. 52). 

 

De acordo com Valladares e Assunção (2010), para realização do cuidado de 

enfermagem o diálogo se faz importante pois além da aproximação entre as 

pessoas, também favorece a integração de culturas, a comunicação, troca de 

experiências e uma assistência mais humanizada. Mas, para isso o enfermeiro: 

(...) precisa planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da 

assistência de enfermagem, de acordo com que rege a lei do exercício 

profissional, para que se efetive o cuidado. Dessa forma, o trabalho da 

equipe de enfermagem pode ser considerado interdependente, pois os 

eventos referentes às ações de enfermagem, isto é, o cuidado de 

enfermagem, necessita da integração entre todos os profissionais. Assim, a 

comunicação é uma importante aliada para facilitar essa integração e 

consequentemente auxiliar no cuidado. (VALLADARES; ASSUNÇÃO, 2010. 

p.100). 

 

 

2.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Enfermagem - DCN/ENF 

 

De acordo com Dumêt e Calhau (2013), falar de Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF) implica em 

considerar mudanças paradigmáticas no contexto acadêmico tendo em vista a 

formação de profissionais competentes, críticos e comprometidos com a saúde da 

população mediante uma discussão contínua do processo de formação e suas 

múltiplas determinações articuladas à trajetória histórica da educação em 

enfermagem no país. 

Na década de 90, no Brasil, em dezembro de 1996, foi aprovada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Lei nº 9.394/96), ampliando espaços 

para a flexibilização dos currículos de graduação e para a superação do modelo de 

“currículo mínimo” e da “grade curricular”. Isso trouxe novas responsabilidades para 

as Instituições de Ensino Superior (IES), assegurando uma autonomia didático-

científica. (DUMÊT; CALHAU, 2013) 
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Na área da saúde, a referida lei possibilitou a concretização, em 07/08/ 2001, 

do Parecer 1133 do CNE/CES, que apresenta a concepção de saúde, e dos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e destaca a necessidade 

da articulação entre Educação Superior e Saúde, visando a formação geral e 

específica dos egressos/profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde. (LOPES et.al, 2007). 

Assim, a partir de então, as DCN passam a nortear a formação dos 

enfermeiros, mediante definição dos componentes curriculares do Curso de 

Graduação em Enfermagem, a implementação de estágios curriculares 

supervisionados, a incorporação de atividades complementares e organização do 

curso, tendo por bases a flexibilização curricular. Destaca também a importância da 

diversidade de cenários de aprendizagem, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e na realidade loco-regional, para proporcionar a integralidade das ações de 

qualidade e humanas de enfermagem, como bases ao processo de construção do 

conhecimento sobre o processo saúde-doença, nas diferentes fases do ciclo vital 

humano” (DAVID et al,2007. p.2.) 

Além disso, para Aparecida et.al (2016), prevê a construção de competências 

e habilidades para a área da Enfermagem enquanto conjunto de ações para 

melhoria da formação do enfermeiro no enfrentamento das transformações do 

mundo do trabalho. Tais competências e habilidades, a serem desenvolvidas 

durante o processo de formação, devem privilegiar as condutas técnico científicas, 

ético-políticas, sócio-educativas, de forma a permitir ao futuro profissional 

reconhecer a saúde como direito, atuando para garantir a qualidade da assistência 

em todos os níveis de atenção à saúde, planejando, organizando, gerenciando e 

avaliando o processo de trabalho em enfermagem - saúde, em parceria com outros 

profissionais do local de trabalho. 

Compete, ainda, ao enfermeiro, avaliar, sistematizar e decidir a conduta de 

enfermagem mais apropriada para cada indivíduo; manter-se com comunicação 

acessível, segura e precisa e assumir posição de liderança diante da equipe 

multiprofissional e da comunidade. Esse profissional deve estar apto a administrar e 

gerenciar recursos, profissionais e informações; e estar em constante processo de 

aprendizado, a partir do qual possa proporcionar o conhecimento à equipe e para si 

(APARECIDA et al, 2016). 
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Atualmente as DCN de enfermagem estão em processo de revisão e 

discussão nos fóruns da categoria em prol de atualização da formação do 

enfermeiro frente às mudanças no mundo do trabalho e do perfil populacional no 

país. 

 

2.3. O cuidado ao familiar 

 

Refletir sobre o cuidado nos remete a especular o que é o cuidado, quem cuida 

e por que cuidamos, e nessa perspectiva de compreensão, o cuidado tem diversos 

significados que, por vezes são complexos, e sem uma concepção definida. Está 

inserido na humanidade desde o início da história do ser humano, acompanha a 

evolução dos tempos, convive com as mais variadas formas de sociedade e está no 

interior das discussões nos diferentes contextos coletivos. (JESUS, et.al. 2009) 

De acordo com Wernet (2000), o ensino de Enfermagem tem grande 

responsabilidade pela maneira como os estudantes e, consequentemente, os 

enfermeiros, pensam em família, adicionando que é este pensar inicial que favorece 

uma posterior continuidade da exploração de possíveis ações e intervenções nesta 

área. 

Robinson (1994), ao comentar sobre os tipos de intervenção existentes com 

famílias destaca a "não tradicional" como a principal, pois os profissionais de saúde 

devem ser mais curiosos sobre as crenças, ideias e experiências da família em si.  

O cuidar é uma atitude que envolve ocupação, preocupação, 

responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Assim, o cuidado é 

objeto de trabalho da Enfermagem, pois o enfermeiro precisa ser permeado 

destas qualificações, porque ao exercer a atividade de cuidado - enfermeiro, 

cliente, família e sociedade - estabelecem uma relação que resulta em uma 

atitude de cuidado. (COELHO, et.al. 2016. p. 648). 

 

As atividades pedagógicas, cujo conhecimento se desenvolve a partir da 

realidade vivida pelos próprios alunos, contribui tanto para despertar o interesse 

quanto para melhor contextualização e aplicação nas situações imprevisíveis, que 

serão enfrentadas na prática profissional. (SANTOS et al. 2000) 

Nesse sentido, segundo Guimarães et.al (1997), a família cada vez mais tem 

assumido parte da responsabilidade de cuidar de seus membros e assim requer 

apoio dos profissionais para atenção à saúde, seja a nível hospitalar ou domiciliar. 
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O trabalho de assumir os cuidados de pacientes, tem sido referido pelos 

cuidadores familiares como uma tarefa exaustiva e estressante, por seu 

envolvimento afetivo com o familiar cuidado e pela transformação de uma relação 

anterior de reciprocidade em uma relação de dependência, em que o cuidador 

passa a ter restrições em relação à sua própria vida. (OLIVEIRA, et.al. 2012). 

O ato de cuidar de um adulto dependente demanda esforço físico do 

cuidador em maior ou menor grau, conforme o grau de dependência do 

paciente. Durante a rotina diária, o cuidador desempenha diversas tarefas, 

como: dar banho, ajudar a vestir, preparar e fornecer alimentação, levar ao 

banheiro e transportar. Essas atividades requerem capacidade física do 

cuidador, que nem sempre se encontra em condições ideais. (OLIVEIRA, 

et.al. 2012. p. 134) 

 

A pessoa que assume a função de cuidar de alguém com algum grau de 

dependência física ou mental e que necessite de ajuda (total ou parcial) para a 

realização de atividades da vida cotidiana é considerado cuidador. O cuidador 

familiar é aquele que assume uma atividade não remunerada, responsabilizando-se 

pela mesma, de forma espontânea, instintiva, por disponibilidade, ou ainda, por 

obrigação, solidariedade, ou como um sentimento natural de gratidão, para retribuir 

cuidados recebidos na infância. O cuidador no contexto domiciliar desempenha um 

papel importante no cuidado ao indivíduo enfermo, constituindo-se no elo interativo 

entre doente e equipe de saúde. (MARIA et.al. 2008) 

 

2.4. Cuidando do cuidador 

 

O cuidar de indivíduos portadores de doenças, pode gerar situações de 

estresse e trazer transtornos tanto para o cuidador como para o indivíduo doente. 

Ocorre uma negligência do próprio autocuidado do cuidador, pois muitas vezes se 

dedica tanto tempo ao cuidado do familiar, que consequentemente acaba abrindo 

mão de sua vida, inclusive de momentos de lazer, uma vez que dispensa a maior 

parte de seu tempo e de seus cuidados à pessoa de quem cuida do que a si 

mesmo. O cuidador familiar é aquele que põe a necessidade do outro em primeiro 

lugar. 

O enfrentamento do desconhecido, ao se deparar com um ente adoecido 

necessitando de seus cuidados, traz ao cuidador familiar uma carga de enorme 
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responsabilidade, para a qual nem sempre está preparado para assumir. (STRAUB, 

et.al. 2008) 

Cuidar de uma pessoa dependente é uma tarefa complexa e exige esforço 

pessoal e determinação. Diversos estudos apontam que os cuidadores de doentes 

estão sujeitos a tensões que debilitam a sua saúde física e mental, em decorrência 

da necessidade de assumir novos papéis, além da aceitação da redução de 

atividades pessoais, como trabalho e lazer: 

[…].Não raro, os cuidadores de familiares demonstram cansaço e 
instabilidade emocional, afinal se dedicam por longas horas a tarefas como 
banhar, alimentar e transportar a pessoa cuidada, o que culmina em 
estresse para o cuidador e, em alguns casos, em prejuízo da qualidade do 
relacionamento familiar. (OLIVEIRA, et.al. 2012. p. 134). 

 

Segundo Straub (2008), diante do esforço em doar-se para o doente, fazendo 

com que suas necessidades sejam atendidas, é comum que ocorra divergências 

entre os envolvidos no processo de doença, pois a sobrecarga ocasionada a partir 

da rotina diária da família faz com que aumente o estresse e diminua a paciência do 

cuidador que, ao sentir-se limitado em suas atividades sociais e outras, traz a tona 

tudo que estava há muito tempo guardado. Assim:  

É importante ressaltar que a sobrecarga dos cuidadores familiares é um fator 

estressante. O cuidador assume múltiplas funções tornando-se o cuidador 

único, eventualmente auxiliado em tarefas menores por outros membros da 

família, o que o leva ao desgaste físico e mental do cuidador, podendo 

prejudicar o controle da doença e a qualidade de vida não apenas do doente, 

mas de toda a família.” (STRAUB, et.al. 2008. p. 120)  

 

Para Santos (2000), observa-se a necessidade e importância de atenção e 

orientação aos membros do grupo familiar, à medida que, frequentemente, no 

âmbito do domicílio, estes são os cuidadores naturais. Assumindo a 

responsabilidade do processo de cuidado, na percepção dos professores, os 

cuidadores também podem desenvolver problemas de saúde, principalmente, por 

estresse e desemprego, este último ocasionado pela necessidade de 

permanecerem constantemente no domicílio. 

 

 

3.  METODOLOGIA 

 

3.1.  Tipo de estudo 
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Trata-se de um relato de experiência, que é caracterizado pela apresentação 

de uma reflexão, cuja finalidade é descrever uma experiência vivida (a vivência é 

sempre descrita com detalhes). A intenção desta experiência é contribuir para a 

construção de conhecimentos na área de atuação e futuros estudos sobre o tema. 

Este relato é norteado pelos princípios da história de vida pois como referem 

Nascimento; Silva e Moura (2018) “As histórias de vida constituem um valioso 

instrumento pedagógico e caminhos metodológicos no processo de ensino e aprendizagem 

na Educação de Jovens e Adultos, uma vez que contribui para a compreensão de 

valorização das especificidades que compõem a identidade desses sujeitos” 

 

3.2. Técnica de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de entrevista aberta, visando 

favorecer sem interrupções a fala da acadêmica, no discorrer da sua experiência. 

A entrevista aberta se caracteriza por ter um tema central que acaba fluindo 

livremente pelo entrevistado, sendo aprofundada em determinado rumo de acordo 

com aspectos significativos pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a 

resposta segundo seus próprios termos, utilizando como referência seu 

conhecimento, percepção, linguagem, realidade e experiência. (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2019).  

A entrevista foi realizada por uma assistente de pesquisa, em abril de 2021, 

sendo gravada utilizando o Google Meet e teve duração de aproximadamente 1h e 

30min, tendo como questão: “Fale sobre sua experiência no cuidado à sua família 

durante o curso de graduação.”  

 

3.3. Organização e análise dos dados  

 

A entrevista foi transcrita na íntegra e, posteriormente, realizou-se análise 

temática para identificação dos temas e subtemas emergentes do discurso e 

agrupados em categorias temáticas. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1. Contando a minha história 

 

4.1.1. Minhas Origens... 

Sou acadêmica de enfermagem, sexo feminino, 25 anos, solteira, residente da zona 

norte do Rio de Janeiro, bairro Pilares. Moro com minha mãe e tio e o meu gatinho 

preto chamado Sirius Black (que anima bastante a casa). Sou de descendência 

alemã vindo dos meus tataravós, que foram para o espírito santo e logo depois a 

família veio para o Rio de Janeiro e cada irmão da minha avó (que ao todo eram 8) 

foi para um lugar, e encontram-se residentes em diversos locais do Rio de Janeiro. 

Meu avô materno teve uma doença genética chamada Coreia de Huntington, esta 

doença é hereditária e muito rara, eu sei que a minha bisavó teve e o irmão do meu 

avô também teve. E meu tio que mora comigo apresentou sintomas da doença a 

uns 5 anos atrás. Com isso a minha mãe tem 50% de ter e consequentemente se 

ela tiver, eu acabo tendo essa probabilidade de ter também, se ela não tiver, eu 

também não terei. Esta doença não tem cura, ela resulta em piora nos movimentos, 

raciocínio (cognitivos) e psiquiátricos (humor, equilíbrio emocional), entre outros. E 

cada vez que passa os dias, os sintomas pioram. Porém com ajuda de 

medicamentos, fisioterapia e psicoterapia podem ajudar a controlar alguns sintomas. 

Eu já vinha cuidando do meu tio desde que ele apresentou os sintomas, e isso 

sempre mexeu muito com o meu psicológico e com o psicológico da minha mãe. 

Então desde pequena eu escutava que não podia ter filhos, que não podia casar, 

que eu podia ficar doente também e eles podiam ficar doentes, então sempre foi um 

peso nas costas isso pra mim.O meu tio graças a Deus tá super bem de cabeça 

ainda, toma banho sozinho, se alimenta sozinho, paga as próprias contas. Só não 

sai tanto de casa.Em relação ao meu pai: Eu tenho pai, só que minha mãe e meu 

pai se separaram quando eu tinha 3 anos. Ele terminou o colégio, foi fazer 

faculdade de direito e largou no 4 período, ele é muito inteligente, mas era viciado, 

então não era um pai presente. Minha relação com ele só melhorou após meus 16 

anos, pois ele ficou internado em uma clínica (o emprego que ele tinha na época 

pagou), ele ficou internado quase um ano. Hoje em dia eu e meu pai nos falamos 

todos os dias, ele mora em Cuiabá, e está muito melhor. Eu cheguei a visitá-lo em 

dezembro de 2020, estava precisando ficar sozinha um pouco pois estava muito 

cansada, precisava desse tempo. Mesmo minha mãe não me deixando ir por conta 
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da minha obrigação com a minha família eu precisava tentar melhorar meu 

psicológico que estava completamente sugado. 

 

4.1.2. A Caminhada e chegada na Enfermagem 

Minha entrada na enfermagem aconteceu pois sempre gostei da área da saúde por 

conta da minha mãe, que sempre trabalhou na área. Por esse motivo sempre 

convivi muito no trabalho dela, que era um hospital em Marechal Hermes. Muitas 

vezes saía direto do colégio para encontrar minha mãe no hospital em que ela 

trabalhava. Assim, acabei conhecendo muitos médicos e enfermeiros e 

administrativos de lá, e isso foi chamando minha atenção, o ambiente hospitalar. 

Porém ao longo do ensino médio eu mudei de ideia e quis cursar biologia, fiz três 

períodos de faculdade de biologia (foi um amorzinho) porém não me cativou tanto e 

resolvi tentar a enfermagem ou medicina. No ano de 2016 entrei na Enfermagem, 

através do Exame nacional do ensino médio (ENEM) que é um vestibular em grande 

escala nacional para admissão à educação superior. E tinha como objetivo ao entrar 

na enfermagem a vontade de ajudar os pacientes, mas eu não tinha esse afeto que 

tenho hoje. Eu sempre falei muito, converso bastante, dou atenção, porém não tinha 

esse cuidado de ficar ao lado, de prestar ajuda e a Enfermagem me ajudou com 

isso. Eu sempre quis trabalhar com a emergência pois como sou agitada, me 

identificava muito com esta área. Mas, ao longo do curso, fui gostando de cada 

coisa, cada período me cativava em algo. Eram coisas e experiências diferentes a 

cada disciplina, a cada período. 

 

4.1.3. De repente me vejo tendo que cuidar da minha família durante o curso 

de graduação 

Em junho de 2020 a minha avó de 65 anos, teve um Ataque isquêmico transitório 

(AIT) que é um mini de Acidente Vascular Cerebral (AVC), ela me olhava e o olhar 

dela parecia tão distante, como se me olhasse, mas não me enxergasse, não me 

reconheceu, ficou sem falar por aproximadamente 1min, que pareceu uma 

eternidade para mim, aquilo me deixou muito nervosa. A minha avó não tinha o 

costume de se cuidar, fumava muito, bebia muito e por morar sozinha não tínhamos 

como ficar vigiando-a. Quando ocorreu o AIT, por mais que eu tenha tido a 

experiência na faculdade com isso, ou tenha cuidado de um paciente assim como 

eu já havia cuidado de paciente no estágio do hospital, porém quando é com a sua 



23 
 

família você fica meio desnorteado. Você trava, fica nervoso e acaba não ajudando 

tanto, por mais que você saiba o que fazer o nervosismo te impede. Foi questão de 

segundos que ela ficou assim meio catatônica. Tentei levá-la ao médico, ela não 

quis, recusou tudo, ficou uma semana sem ir ao médico. Após essa uma semana 

consegui levá-la e foi constatado esse AIT, e ali o médico explicou que ela teria que 

mudar os hábitos por conta do risco de sofrer um AVC. Em julho de 2020 teve meu 

aniversário, fizemos uma mini festinha, só com meus melhores amigos e família pra 

não passar em branco, fizemos um bolinho e ela chorava tanto, e eu fiquei tão feliz 

por ela estar ali, por ela estar bem. Ela não falava pra gente o que estava 

acontecendo, sempre foi reservada e nunca ia atrás para se cuidar, descobrimos 

através de amigos dela, que ela andava sentindo dores direto e formigamento na 

mão, a vista ficava embaçada constantemente e tinha lapsos de memória (esquecia 

as coisas). Eu a levava ao médico sempre após esse episódio, mas não tinha como 

minha família ficar vigiando-a, porque ela morava sozinha. Então no comecinho de 

agosto de 2020, para ser mais exata dia 5 de agosto de 2020, ela teve o AVC 

(Isquêmico) que foi mais grave. Ela ficou sem falar durante horas, o braço direito 

não estava movimentando, nem a mão. Eu não estava em casa e minha mãe estava 

trabalhando, só estava o meu tio em casa. Morava eu, minha mãe e meu tio no 

primeiro andar do prédio e minha avó no terceiro andar sozinha no mesmo bloco do 

condomínio, ela teve o AVC propriamente dito em agosto e veio morar com a gente, 

a casa ficou muito cheia. Acredito que com a doença do meu tio (filho dela né), 

minha avó começou a ficar muito abalada e ela já tinha passado tudo isso com meu 

avô no passado. Então ela começou a beber mais, a fumar mais, ficou mais 

depressiva e sem vontade de cuidar de si própria. Como não estávamos em casa 

(eu e minha mãe) só percebemos que ela estava mal quando chegamos, ninguém 

nos avisou. Minha mãe então a levou pro hospital assim que chegou em casa. 

Achávamos que ela estava bem, como era só o movimento do braço e a fala, e ela 

estava entendo tudo que estávamos falando com ela nesse dia, e ficou se negando 

em ir ao hospital, mas minha mãe levou mesmo assim. Vovó ficou internada uma 

semana no HFAG (Hospital de Força Aérea do Galeão) pois ela casou de novo e 

meu falecido avô era da aeronáutica. E quando ela voltou do hospital após uma 

semana, parecia uma pessoa completamente diferente, ficou desnorteada, a gente 

falava com ela e ela não entendia, ficava meio que encarando o vazio, parecia que 

estava vegetando. E isso foi muito difícil porque minha avó morava sozinha, era 
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super ativa, ia em bancos, mercados e ela trabalhava também, era síndica dos 

condôminos daqui. Foi um baque. Com isso ela ficou precisando de auxílio em tudo, 

não estava falando, não estava se movimentando, precisou tomar antidepressivo, 

além de outros remédios de hipertensão e por conta do AVC. O gasto começou a 

ser muito maior, ela ficou sem trabalhar no condomínio, então perdemos essa 

renda, e os gastos com remédios dela são mais de 500 reais por mês, e como ela 

não tinha carteira assinada, não chegou a receber nada. Minha mãe não tem como 

parar de trabalhar por conta dos nossos gastos, meu tio é aposentado por conta da 

doença. Minha avó tem irmãos, mas eles simplesmente sumiram quando aconteceu 

isso, muito raramente eles ligam pra saber dela.Atualmente minha avó está 

andando bem melhor, o braço voltando aos poucos, porém não fala nada. Já tem 

muito tempo de AVC e nada de falar (Ela faz fisioterapia e fonoaudiologia que eu 

consegui na rede Sarah e pela clínica da família, além de fazer particular 

também).De uma hora pra outra eu me vi em casa, em plena pandemia, a faculdade 

tinha parado, minha mãe trabalhava e eu que acabei cuidando dos dois, minha avó 

e meu tio. E isso é a minha rotina do dia a dia... Então quando minha avó ficou 

doente também, eu fiquei muito sobrecarregada, pois me vi cuidando de dois 

doentes dentro de casa. 

 

4.1.4. (Vi)vendo uma nova rotina de cuidado com a família 

Acordo todo dia às 7h e pouca e desço para o apartamento da minha mãe, minha 

avó tem remédio às 8h, 9h e 10h e eu preciso administrar, minha mãe sai cedo pra 

trabalhar e só chega às 17h. Minha avó tem fisioterapia segunda, terça e quinta e 

Fonoaudiologia às terças e quintas (esses em casa pelo particular) então eu preciso 

administrar (dar banho nela, colocar a roupa e ficar acompanhando os 

atendimentos). Consegui atendimento no Centro Internacional de Neurorreabilitação 

e Neurociências, popularmente conhecido como Rede Sarah também (é uma rede 

destinadas ao atendimento de vítimas de politraumatismos e problemas 

locomotores, objetivando sua reabilitação), então às vezes preciso levá-la para as 

consultas. O meu tio também se trata na Rede Sarah, porém o dele é uma doença 

genética neurodegenerativa, não tem cura, ele perdeu a vontade de fazer 

fisioterapia, só vai às consultas de vez enquanto com a médica para renovar as 

receitas e ver o avanço da doença. Em relação a levar ao médico, eu levo de Uber 

(um gasto a mais) ou meu padrasto leva, pois tem muitas consultas na aeronáutica 
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e na Rede Sarah. O meu tio por exemplo não sai de casa pra quase nada, pois 

como ele se movimenta muito (espasmos musculares), as pessoas olham, um olhar 

pesado e julgador e ele se sente envergonhado. Em relação às compras do mês, 

quem faz é minha mãe com meu padrasto, eu não costumo ir. Minha mãe tem 

mania de limpeza, então sempre tive que faxinar muito. Eu sou filha única, então é 

tudo nas minhas costas.No começo eu estava sozinha então tinha que limpar a 

casa, cuidar dos dois e dar comida. Ficava com muito medo de acontecer algo de 

novo, ou de a vovó cair. Após conseguimos contratar uma moça para ajudar, porém 

ela fica no cuidado da casa (faxina) e alimentação (preparação das refeições) e eu 

fico com o cuidado dos dois.Eu praticamente não dormia, por estar com muito medo 

e assustada! Eu estudo com minha avó, faço fonoaudiologia com ela, caminho com 

minha avó e meu tio. Sempre estou fazendo uma graça ou contando uma piada 

para eles rirem, sou bem engraçada e piadista acho que puxei isso do meu pai. A 

distração para o meu tio são as novelas antigas do canal viva, além de ficar jogando 

no celular.Minha avó está melhorando aos poucos, fica tentando conversar e até 

fazer fofoca, assiste novela, entende tudo que falamos com ela, consegue se 

expressar da forma dela, só não está falando, a mente dela está muito boa, graças 

a Deus.Então é esse cuidado que tenho com eles durante o dia a dia. Durante 

esses 9 períodos da faculdade, tudo que eu aprendi me ajudou bastante no cuidado 

a eles dois, pois eu não saberia o que fazer se eu não estivesse cursando a 

enfermagem. A partir dessa vivência, conquistei esse olhar de cuidado com outrem. 

E isso que me motivou a tentar fazer o meu melhor com eles, colocar em prática 

tudo que eu estudei, os sintomas, as farmacologias. Com o conhecimento em 

enfermagem, me ajudou bastante a entender todo o caso deles, até na consulta eu 

consigo dialogar melhor com os médicos e enfermeiros. Minha cabeça não para, 

pareço mãe deles, tem horário para banho, remédio, conversa, tenho um lado 

mandona que gosta de organizar tudo que acaba ajudando de alguma forma, eles 

riem e me zoam, mas o método funciona. Na faculdade preciso trabalhar em 

conjunto, mas aqui é como se eu fosse a chefe da casa. 

 

4.1.5. O Porquê da minha mudança... 

Em fevereiro de 2021 eu me mudei para o apartamento em que minha avó morava, 

que estava vazio, passei a morar sozinha. Mas estou sempre com eles no primeiro 

andar. Fico direto no primeiro andar, só subo pra dormir.Como eu me mudei, tive 
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uma conversa muito séria com minha mãe desde as tentativas de suicídio (não 

gosto de falar sobre). Tentei conversar pra não ficar tudo nas minhas costas. Eu tive 

duas tentativas de suicídio em janeiro 2021, eu estava sobrecarregada e fui tentar 

conversar com minha mãe e ela começou a gritar dizendo que eu tinha obrigação de 

tudo, eu estava namorando na época e ela me fez terminar com ele, mandou eu 

largar a faculdade, falou que eu tinha obrigação de cuidar deles. Porque como ela 

largou tudo na vida dela pra cuidar do pai dela (meu avô) pra minha avó trabalhar, 

eu também teria que fazer isso pra ela trabalhar. Acabei parando em uma 

emergência psiquiátrica, tomo remédios desde então, por enquanto graças a Deus 

não tive nenhuma tentativa de novo, porém ainda tenho esses pensamentos, por 

estar tão cansada e esgotada. Eu precisava de um ambiente de paz, pra conseguir 

estudar e conseguir cuidar um pouco de mim também, por isso fui morar sozinha no 

apartamento vazio da minha avó.A minha relação com a minha mãe não é muito 

boa, pois ela sempre descontava tudo em mim. Meu sonho sempre foi sair de casa, 

sempre foi terminar a faculdade e sair do Brasil, fazer um intercâmbio, estudar fora. 

Sempre quis essa experiência, pois sempre fiquei muito trancada dentro de casa, 

minha mãe sempre me prendeu muito por ser filha única, e sempre tive muitas 

obrigações desde novinha. Sempre tive esse desejo de sair, sempre fui muito 

sonhadora, pois escutei durante toda a minha criação que eu não podia criar família, 

não podia ter filhos por conta da doença genética, então meus sonhos acabaram se 

pautando em viajar, conhecer o mundo, estudar em outros lugares, fazer outras 

faculdades, criar asas para o mundo. E isso não pode acontecer pois me vi presa, 

pensava que não tinha mais como, pois minha vida é essa, cuidar da família, não 

conseguia me ver pensando mais no futuro, na minha própria vida. Minha vida é 

isso, como se tudo tivesse recaído sobre mim. Antes eu tinha uma rotina, faculdade, 

estágio, academia. Me senti presa DEMAIS a tudo que aconteceu, porém eu os 

amo, nunca abandonaria minha avó que sempre cuidou de mim, ela me criou e 

muito menos ao meu tio que é meu padrinho, foi minha figura paterna. O remédio 

que eu estava tomando tinha me deixando muito pra baixo então eles ficaram muito 

preocupados comigo e eu percebi que eu preciso estar aqui por eles.Precisava me 

tratar para conseguir cuidar deles. Foi aí que decidi procurar ajuda. Meu 

pensamento agora é me formar, ter minha vida, trabalhar, viajar, estudar fora, agora 

eu quero um futuro, penso no meu futuro, quero o meu futuro. Quero traçar o meu 

futuro. Mas quero fazer minhas coisas sabendo que eles estão bem!  Em relação ao 
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meu autocuidado, piorou muito, eu acabo não pensando em mim, foco apenas 

neles. Eu parei com minha rotina, tive que tomar vários remédios, deu alteração na 

minha tireoide também, tive que tomar mais remédio, engordei 10 kg. Parei de 

malhar, eu simplesmente esqueço que tenho que me cuidar, ainda mais com as 

crises de ansiedade e a compulsão alimentar. Mas aos poucos eu vou tentando 

mudar, marcar médico pra mim, conseguir me cuidar. Até porque além das doenças 

psicológicas eu tenho vitiligo, por conta do meu stress (das coisas que passei 

quando pequena), tenho desde os 13 anos, mas ele está estagnado. Então estou 

tentando me cuidar, fui em um dermatologista, fui em um médico para tratar o 

hipotiroidismo, e tenho psicólogo 2x ao mês. Aos poucos eu estou tentando mudar 

meu autocuidado. Pensando um pouco em mim, não só neles. Preciso estar bem 

para cuidar deles. Essa experiência que estou tendo em casa, no cuidado ao meu 

familiar, eu tenho certeza que vai me ajudar como enfermeira no futuro. Antes eu 

cuidava do paciente, mas não me colocava no lugar dele, não sentia a dor dele, da 

família, sempre fui meio seca, achava que por trabalhar na área da saúde tínhamos 

que ser assim. E a Enfermagem não é assim, robótica como eu pensava, é o 

cuidado como um todo, preciso ser humana também, fazer meu trabalho de uma 

forma mais humanizada, me colocar no lugar, para que assim meu trabalho seja 

bem feito.Aprendi na enfermagem a ter esse olhar para o cuidar, o paciente sentir 

que você está ao lado dele. O cuidado com a minha família, me fez mudar 

completamente minha perspectiva sobre o cuidado ao paciente. Tento me motivar 

todos os dias com eles, minha avó sempre está ao meu lado, me incentivando, tenta 

fazer o pouco que consegue pra me ajudar. Família é onde você se sente em casa, 

sem a minha, não sei o que seria de mim. 

 

4.2. Refletindo e crescendo a partir da experiência vivida 

 

Para Waldow (1995): cuidar significa comportamentos e ações que envolvem 

conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, empreendidas no sentido de 

favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a condição 

humana no processo de viver e morrer. O cuidado então acaba sendo entendido 

como fenômeno resultante do processo de cuidar. Já para Figueiredo (1997), define 

cuidado como: “(...) ação entre duas pessoas: uma oferta o cuidado e a outra 

recebe, e é ação incondicional do trabalho da enfermeira, que envolve movimentos 
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corporais, impulsos e emoções (amor, ódio, alegria, tristeza, esperança, desespero); 

energia, disponibilidade para sentir, tocar o outro". 

De acordo com Espirito Santo et.al (2000), o ensino visa instrumentalizar os 

alunos científica, técnica e politicamente sobre as competências profissionais, 

contudo a transmissão de conhecimentos teóricos não assegura que os mesmos 

sejam incorporados ao processo de cuidado. Entendemos que esses 

conhecimentos devem ser compreendidos e internalizados, levando-se em conta as 

vivências, experiências e conhecimentos anteriores. 

O cuidado é a essência da Enfermagem. Ele é função/atribuição e envolve 

comportamentos, atitudes e valores que são incorporados em um processo 

contínuo de construção/reconstrução, face às experiências e interações 

vividas no contexto do ensino de Enfermagem. (ESPÍRITO SANTO et.al. 

2000. p. 27) 

 

Contudo, Bublitz, Guido, Freitas e Lopes (2012), às experiências advindas das 

práticas nos campos de estágios dos acadêmicos de enfermagem no último ano do 

estágio supervisionado, implica em novas adaptações, gerando mais ansiedade 

frente às situações de incertezas, conflitos e sofrimento. 

Ao vivenciar a relação de cuidado com o cliente, o aluno estuda e desenvolve 

sua prática de aprendizado sobre o cuidado humano aprendendo a criar seu futuro 

profissional, e, nesse processo de criação, ele concebe, organiza e expressa ações 

de cuidado. (NUNES, 1998). 

Além disso, para Camacho e Espírito Santo (2001), quando paramos para 

refletir sobre as formas diversificadas do cuidar e ensinar em Enfermagem, a 

enfermeira tem em suas mãos algo precioso que deve ser desenvolvido em todos 

os momentos: o cuidado com outro. Cuidado este que envolve todo um aparato de 

informações que devem fundamentar o ensino e que precisam ser difundidos e 

articulados como um conhecimento que não termina em sala de aula, mas que 

possa ser considerado como o ponto de partida para uma reflexão que conduza à 

compreensão da prática, pois o conhecimento não é algo acabado, mas uma 

construção que se faz e refaz de forma dinâmica. 

Nesse sentido, Espírito Santo et al (2000) relatam que o cuidado técnico pode 

ser ensinado, contudo o cuidado amplo e, enquanto processo interativo, precisa ser 

vivido para poder ser reconhecido e valorizado efetivamente, enquanto essência da 

Enfermagem. 
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Segundo Silva et.al (2007) após analisar a descrição das famílias facilitadoras 

de problemas de aprendizagem, encontramos a falta do comportamento alteritário. 

A marca de tais famílias apresenta-se como a não aceitação da diferença: as 

opiniões contrárias, opostas, são entendidas como agressão, mal querer ou até 

mesmo ódio. As famílias facilitadoras da autoria de pensamento, ao contrário, 

mostram características marcadamente alteritárias, como: permissão, busca e 

valorização da diferença; possibilidade e promoção de escolha por parte do 

aprendente, diferente da dos ensinantes. Nessas famílias, a diferença não é 

entendida como um ataque ao outro e a diferença é trabalhada com base no afeto 

positivo, ou seja, é possível opinar e discordar sem causar conflito. Essa alteridade 

na família favorece relações saudáveis com a aprendizagem, resulta em espaço de 

autonomia de pensamento. 

Para Bowlby (1989), promover uma base segura familiar é estar disponível, 

pronto para responder quando solicitado, para encorajar e, talvez, dar assistência, 

porém só intervindo ativamente quando for claramente necessário. 

De acordo com Montoro (1994), as manifestações de autonomia são mais 

duradouras, mais integradas e menos defensivas em adolescentes que têm 

confiança na disponibilidade dos pais. Só pode ter asas quem tem raízes. 

A dimensão da alteridade na família não significa concordar com tudo ou 

aprovar tudo, mas respeitar as diferenças, buscar compreendê-las na atitude dos 

filhos e, quanto possível, buscar aprender algo sobre esse outro. Muitos pais 

querem anular a diferença para se sentirem melhor, pois a entendem como 

deficiência, e inclusive agem de forma intrusiva, tomando decisões pelos filhos, a 

partir de suas convicções sobre o que seria melhor ou pior para eles, o que os faria 

felizes. Muitos conflitos nascem exatamente nesse ato de apropriação indevida da 

conduta e da forma de ser dos filhos. Portanto, um dos desafios da família 

contemporânea é aprender a conviver em regime de diversidade e devolver o outro 

a si mesmo na busca de seus caminhos, favorecendo sua autonomia. (SILVA et.al. 

2007). 

De acordo com Renagila et. al (2013), no ambiente acadêmico, os estudantes 

universitários passam por momentos de mudanças, desenvolvimento, frustração, 

crescimento, temores e angústias. O ambiente contribui para a edificação do 

conhecimento e ao mesmo tempo serve de base para experiência de formação 

profissional, entretanto pode desencadear distúrbios patológicos, quando ocorre 
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uma exacerbação da problemática do estresse acadêmico nos estudantes. Além 

dos problemas pessoais e sociais, o acadêmico passa a enfrentar a pressão 

existente na Universidade. 

“Este universo acadêmico desencadeia uma demanda de desconfortos, 

adaptações e complicações que se refletem na sua qualidade de vida e na sua 

saúde […] O aluno, então, passa a desenvolver, em alguns momentos, transtornos 

de ansiedade e o estresse aumenta”. (RENAGILA  et. al 2013. p. 55) 

Os transtornos mentais têm se tornado problemas emergentes na graduação, 

com destaque para a ansiedade e a depressão, que repercutem direta e 

profundamente no rendimento do estudante, retroalimentando a baixa autoestima, a 

insegurança, a preocupação e outros sentimentos. Na área da saúde, quando 

comparados a outros cursos, os estudantes da graduação em enfermagem estão 

expostos adicionalmente à sobrecarga emocional relacionada à segurança do 

paciente, pois lidam com a doença e a terminalidade. (SILVA et. al. 2021) 

A manutenção de atividades de trabalho, simultâneas à realização do curso de 

graduação, pode levar os estudantes a uma vida intensa e desgastante, com o 

surgimento de sintomas indicativos de depressão, devido ao cansaço físico e 

emocional intenso. (MARCELINO et al. 2015) 

Como pressupõe Marcelino et al (2015), estudantes que realizam atividades de 

lazer apresentam maior satisfação com o curso e com a oportunidade de 

desenvolvimento, corroborando com outros estudos que evidenciam a importância 

da realização do lazer como atividade terapêutica, uma vez que os estudantes se 

percebem mais satisfeitos quando possuem tempo disponível para a vida pessoal, 

desvinculando-se temporariamente do ambiente “estressor” que é a graduação, o 

que oportuniza um alívio de tensões próprias da formação. 

     

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das informações obtidas através da literatura analisada e da análise 

dos dados obtidos, percebemos o quão complexo o caso em questão se encontra. 

Pois comprometemos além da saúde do usuário -da pessoa que necessita de 

cuidado-, compromete também a saúde do seu cuidador por conta das demandas 

necessárias para se realizar um bom cuidado. Neste estudo podemos destacar 
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também a relevância do papel da acadêmica de enfermagem frente aos desafios do 

cuidado, a partir do que aprendeu na faculdade. Com o compreendimento das 

disciplinas, o cuidado acaba não sendo tão difícil de se realizar. 

Entendemos também, que seria de suma importância desenvolver mais 

pesquisas com o propósito de compreender o papel do familiar cuidador como um 

todo. Desta maneira, seria considerável o cuidador ter acompanhamentos da equipe 

de saúde, de um psicólogo ou de grupos de autoajuda que o ajudassem a entender 

o novo cotidiano, tanto com o cuidado com o familiar, como no cuidado a sua 

própria vida. Para que assim, melhore então sua qualidade de vida e a capacidade 

de um cuidado prestado superior. 

Sobremaneira, este acontecimento mostrou a importância da formação 

profissional do enfermeiro, bem como o amadurecimento das teorias e práticas 

oferecidas durante o curso de graduação. Colaborando para o crescimento pessoal 

e profissional, frente aos problemas vivenciados no dia a dia. Além de desenvolver 

uma autonomia e responsabilidades frente ao cuidado de outrem. 

Podemos observar também o quanto a enfermagem e esse cuidado com uma 

visão holística é importante para uma pessoa e, considerando as subjetividades e 

trajetórias de vida de cada estudante, se faz necessário que o ensino para o 

cuidado seja pontuado por experiências de reflexão, acolhimento articuladas aos 

conteúdos técnico científicos, pois como diz o mestre Paulo Freire: “Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão"      
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