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RESUMO 

 

A Política Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar foi instituída em 2003, 
visando à promoção de uma cultura de atendimento humanizado na área da saúde. 
As diretrizes são norteadoras e se expressam no método da inclusão de usuários, 
trabalhadores na gestão dos serviços e nas práticas de saúde. Opera com 
dispositivos, atualizando as diretrizes por meio de estratégias destinadas à 
promoção de mudanças nos modelos de atenção e da gestão. A investigação teve 
como objetivo geral identificar as necessidades de acolhimento aos membros 
familiares durante a hospitalização e, como específicos, desenvolver um grupo de 
suporte de acolhimento aos familiares de pacientes hospitalizados como estratégia 
da política de humanização, analisando como acontecem o acolhimento aos 
familiares dos pacientes hospitalizados e a Política Nacional de Humanização. Foi 
realizada sob a abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação, por meio do processo 
grupal, em um hospital geral de ensino, de grande porte, de referência no Estado, 
localizado na cidade de Fortaleza-Ceará. Os participantes do estudo foram 
componentes familiares que estavam acompanhando parentes internados nas 
clinicas A e B do citado hospital no período do estudo. Os dados foram coletados no 
período de maio a julho de 2013, por meio da entrevista individual, da criação de um 
grupo de suporte aos familiares de pacientes internados e da técnica de colagem. A 
pesquisa foi realizada com base nos cuidados éticos necessários aos seres 
humanos, preconizados pela Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de 
Saúde Foi iniciada após a provação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição. Para manter o compromisso de sigilo contido no Termo de 
Consentimento Livre e esclarecido, os sujeitos foram codificados com a letra F de 
familiar e o número por ordem de registro. Os dados foram analisados pela técnica 
de Análise de Conteúdo, de Bardin. Os resultados estão expressos na seguinte 
ordem: apresentação dos familiares, análise das entrevistas; realização do Grupo de 
Suporte aos Familiares; avaliação do grupo como estratégia para o acolhimento, por 
meio da colagem e análise do acolhimento no hospital e a Política de Humanização. 
Em face dos resultados do estudo, que permitiram alcançar os objetivos propostos, 
espera-se que possam subsidiar a equipe de profissionais da saúde, bem como a 
administração do referido hospital, a potencializar as ações e medidas na 
infraestrutura, como também as de acolhimento e efetiva humanização na 
assistência ao familiar durante a internação, com interesse nos sentimentos do 
componente da família ao acompanhar o seu parente; nas dificuldades em lidar com 
seus sentimentos; nas necessidades e obstáculos no hospital, assim como nas 
formas de ajuda relacionadas às informações e ao apoio psicológico solicitado. 
 
Palavras-chave: Acolhimento. Humanização da Assistência. Política de Saúde. 
Enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

The National Policy for Humanization of Hospital Care was established in 2003, 
aiming to promote a culture of humane health care. The guidelines are expressed in 
the method of inclusion of users, workers in service management and in health 
practices. It employs devices, updating the guidelines through strategies designed to 
promote changes in patterns of care and management. The mail goal of the present 
study was to identify the needs of welcoming family members during the hospital 
stay, and as specific objectives, to develop a group to support the family of inpatients 
as a humanization strategy, analyzing the welcoming of family of patients and the 
National Humanization Policy. A qualitative action research approach, using a group 
process, was applied to a large general teaching hospital, reference in the state, 
located in Fortaleza, Ceará State. The study subjects were family members 
accompanying inpatients in clinics A and B of that hospital during the study period. 
Data were collected from May to July 2013 through individual interviews, creating a 
support group for family members of hospitalized patients, and collage technique. 
The study was conducted on the basis of ethical considerations to humans, 
recommended by the Resolution 466/2012, from the National Board of Health, and 
initiated after the approval by the Research Ethics Committee of the institution. To 
maintain the commitment to confidentiality of the Informed Consent, the subjects 
were coded with the letter F (family member) and the number by order of registration. 
Data were analyzed using content analysis of Bardin. The results are presented as 
follows: presentation of family members; analysis of the interviews; completion of the 
Family Support Group; assessment of the group as a strategy of welcoming, through 
collage and analysis of the welcome at the hospital and the Humanization Policy. Our 
results allowed the achievement of the proposed objectives, and it is expected that 
they can support health professionals, as well as the administration of the hospital, to 
increase the actions and measures in infrastructure, including the welcome and 
effective humanization in assisting the family during hospitalization, with interest in 
the feelings of the family when accompanying the relative; the difficulties in dealing 
with feelings; the needs and obstacles in the hospital as well as in the forms of 
assistance related to information and psychological support requested. 
 
Key words: Welcome. Humanization of Care. Health Policy. Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O hospital é um ambiente em geral associado a fantasias negativas 

relacionadas à morte e/ou incapacidades, representando grande ameaça à 

integridade, segurança e vulnerabilidade do grupo familiar. Nessa situação 

estressante, os familiares podem se sentir desorganizados, desamparados e com 

dificuldades para se mobilizarem (MEZOMO, 2001). 

A família atua como unidade de saúde para seus membros, ou seja, tem 

um referencial para compreender e atuar nas situações distintas de saúde e doença 

(ELSEN, 1994). Isto justifica o fato de a família não poder ser divisada apenas como 

aquela que deve cumprir as determinações dos profissionais de saúde. Há, também, 

de assumir a responsabilidade pela saúde do seu componente familiar doente e, 

para isso, precisa ser ouvida em suas necessidades, devendo ser igualmente 

cuidada (DEZORZI; CAMPONAGRAMA; VIEIRA, 2002). 

A presença de um membro da família configura-se essencial, não só para 

acompanhar a pessoa internada, mas também para receber suporte educativo a fim 

de dar continuidade á assistência em casa, visto que será responsável pelo cuidado 

do paciente após a alta hospitalar. A maneira como o familiar cuida influenciará na 

sua recuperação e retorno à sociedade. 

Com o aparecimento das instituições hospitais e o avanço da tecnologia, 

a visão do processo de adoecer ficou restrita à perspectiva do corpo como máquina 

defeituosa. O espaço do cuidado foi transferido para o ambiente hospitalar, onde a 

pessoa internada foi separada da convivência de sua família, sendo destituída de 

qualquer papel no processo.  

É observado, tanto na planta física dos hospitais, – onde não há espaço 

para acompanhantes, – quanto nas rotinas hospitalares, que também não 

consideram a importância dos familiares para o cuidado. Assim ocorre com a pessoa 

doente, que, quando hospitalizada, perde a autonomia. Sendo assim o que chegar 

até ela, vindo de seus familiares, tem a potência de induzi-la à retomada de si e 

contribuir para sua reabilitação (BRASIL, 2007). 

No hospital, a família se percebe doente, pela desestruturação holística 

causada pela vivência do risco iminente da perda, a sensação de impotência perante 

a doença, o sentimento de culpa, a impossibilidade de manter suas tarefas diárias e 

tantas outras modificações que a doença e a hospitalização acarretam no cotidiano 
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(CUNHA; ZAGONEL, 2006). Por outro lado, a equipe de saúde, muitas vezes, não 

percebe a necessidade do acolhimento ao familiar, que recorrentemente entra e sai 

no horário de visita sem receber a atenção de que necessita para o enfrentamento 

da situação crítica de saúde do seu doente. 

Em uma visão ampla de saúde, cuidar é um conceito que vai à frente das 

terapêuticas biomédicas, apontando para concepção de um ambiente que permita à 

pessoa doente ou hospitalizada a descoberta do sentido e do valor de sua existência 

para aqueles que a rodeiam e para si mesma (BRASIL, 2007). 

Com base nas diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), 

autores como Monticelli e Boehs (2007) relatam que a presença de um membro da 

família acompanhando o paciente em unidades de internação está cada vez mais 

frequente, tanto em maternidades quanto no âmbito da assistência hospitalar. 

A informação adequada, honesta e uniforme é de vital importância para 

evitar e reduzir os fatores estressantes, tanto para o paciente quanto para a família. 

A insuficiente divulgação da informação para os familiares sobre as reais condições 

do paciente, bem como acerca das estratégias diagnósticas e terapêuticas 

utilizadas, é queixa frequente por parte destes. A informação deve ser fornecida aos 

poucos e repetida várias vezes ao dia, sempre com o mesmo enfoque. É necessário 

perfeito alinhamento do fluxo de informações que vão da equipe multiprofissional 

para os familiares, eliminando o fator confusão como elemento de estresse. 

Dentre as várias estratégias do acolhimento, estão as revisões de normas 

da unidade, flexibilidade do horário, aumento do número de períodos de visita e 

visitantes, com maior espaço para humanização da área física, mecanismo de 

escuta para usuário e trabalhador, recepção com acolhimento e direito a 

acompanhante. 

Embora essas estratégias sejam indispensáveis, na humanização da 

assistência hospitalar, nenhuma delas substitui a atenção com o contato pessoal que 

o profissional deve dispensar aos seus clientes-pacientes e familiares. O 

fornecimento de informações precisas e compreensíveis bem assim, a provisão de 

suporte psicológico e de orientação a todos os membros da família tornam-se 

fundamentais nesse momento de estresse (WAIDMAN; ELSEN, 2004). 

A satisfação dos familiares é um dos principais aspectos na avaliação da 

qualidade do cuidado nas instituições de saúde, sendo a equipe de Enfermagem um 

dos principais indicadores de qualidade da assistência, considerando-se que é com 
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esta que o paciente hospitalizado e seus familiares mantêm o maior vínculo, em 

decorrência da continuidade dos cuidados nas 24 horas. 

Mesmo contribuindo para o atendimento ao paciente e ofertando 

segurança aos profissionais de saúde, a visão tecnicista favorece o distanciamento, 

a indiferença, a incompreensão e a insensibilidade das relações humanas, 

conduzindo ao predomínio de modo racional de cuidar. Os pacientes apontam que 

as técnicas e ações de Enfermagem precisam de requisitos, como amor, carinho, 

diálogo, orientação e informação para caracterizar como cuidado e não apenas 

obrigação (NASCIMENTO; ERDMANN, 2006). 

A tecnologia do acolhimento, para efetivar-se, deve envolver todos os 

membros da equipe de saúde. Entende-se que a conduta impessoal dos 

trabalhadores pode decorrer da grande demanda dos serviços. Esse fator, aliado a 

outros inerentes ao serviço, sem dúvida, ensejam estresse, desgaste físico e 

psicológico, o que reduz as interações (MATSUDA; SILVA; TISOLIN, 2003). É 

importante que a equipe seja o elo entre paciente e familiar, favorecendo a interação 

destes, e ao mesmo tempo cuidando de ambos. 

Logo, é preciso atender a todos os que buscam os serviços de saúde, 

ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma atitude capaz de acolher, escutar 

e compactuar, dando respostas mais adequadas às necessidades dos usuários 

hospitalizados e de seus familiares, sendo estes considerados ás pessoas que 

necessitam de cuidados em saúde no ambiente hospitalar. 

Atitudes como diálogo, a escuta, presença, corresponsabilidade, 

comprometimento, valorização do outro, e compartilhamento de experiências são 

ingredientes básicos para o acolhimento. Nessa perspectiva, a de humanizar, impõe-

se a necessidade de refletir e avaliar os processos de trabalho e a organização de 

espaços coletivos, dos quais se originam os preceitos da PNH com novas práticas e 

éticas no trabalho. 

Em face do exposto, emergiram indagações quanto à melhoria da relação 

família – profissional – paciente, nos aspectos das políticas públicas de 

humanização, para promoção da saúde. 

Mediante prática na assistência há 13 anos ao paciente hospitalizado, é 

possível afirmar que a família está paulatinamente sendo incluída nos serviços de 

saúde como foco de cuidado e com importante participação no 
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tratamento/recuperação do paciente, em especial, os hospitalizados, ainda que de 

modo incipiente. 

Vale salientar que, ao atuarmos como enfermeira e convivendo com 

familiares em situações em que devemos atender às necessidades destes, ouvindo 

angústias, dando respostas, compartilhando experiências, vivenciamos situações 

que nos incentivaram a pesquisar sobre o assunto, a juntar elementos norteadores 

para identificar as necessidades de acolhimento dos familiares durante a internação. 

Assim, o estudo tem como pergunta norteadora – Como acontecem o 

acolhimento aos familiares de pacientes internados e a política de humanização? 

Consideramos, portanto, que a família deve ser participante na produção da saúde e 

cidadania de seus integrantes. Nessa realidade, elucidamos sua importância, ao se 

envolver na recuperação do seu parente. Para que isso ocorra, contudo impõem-se 

o conhecimento da dinâmica familiar, a existência de grupos de trabalho de 

humanização, mecanismos de recepção com acolhimento, a presença do 

acompanhante, a ouvidoria e garantia da visita aberta – que amplia o horário de 

visitação, possibilitando que familiares e amigos dos pacientes tenham mais opções 

de horário para ir até a unidade de internação. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

Identificar as necessidades de acolhimento dos familiares durante a 

hospitalização. 

  

 2.2 Específicos 

 

Desenvolver um grupo de suporte de acolhimento aos familiares de 

pacientes hospitalizados, como estratégia da política de humanização. 

Analisar como acontecem o acolhimento aos familiares dos pacientes 

hospitalizados e a Política Nacional de Humanização. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Política Nacional de Humanização 

 

A contextualização da Política Nacional de Humanização (PNH) iniciou 

com a crise política e a desigualdade social nos anos 1970, que possibilitaram o 

surgimento dos movimentos sociais, ensejando as condições sociais e políticas para 

a noção de saúde como direito. O marco histórico realizou-se em 1986, com a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) (1986), que tinha como tema “Democracia e 

Saúde”. Foram realizados debates na luta pela descentralização do sistema de 

saúde e pela inclusão de políticas sociais. Era um momento importante da Reforma 

Sanitária. O relatório final da 8ª CNS sugeria a restruturação do Sistema de Saúde e 

deu origem aos fundamentos da proposta do Sistema Único de Saúde (SUS). Este 

processo social deu ensejo á apresentação de textos para a Assembleia Nacional 

Constituinte, que consagrava a saúde como direito de todos e dever do Estado. 

 Na Constituição Federal (CF) de 1988, o Estado brasileiro assume como 

seus objetivos precípuos a redução das desigualdades sociais, a promoção do bem 

de todos e a constituição de uma sociedade solidária sem quaisquer formas 

discriminatórias. Tais objetivos marcam o modo de conceber os direitos de cidadania 

e os deveres do Estado do País, entre os quais a saúde (BRASIL, 1988), e 

estabeleceu os princípios do SUS de universalidade, integralidade e equidade. A Lei 

Orgânica de Saúde nº 8.080/90 e a Lei 8.142/90 regulamentam as determinações da 

CF/88 e consagram os princípios da descentralização das ações dos serviços de 

saúde e de municipalização da gestão. 

O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH) foi instituído em 2000, com o objetivo de promover uma cultura de 

atendimento humanizado na área da saúde. Foi desenvolvida com suporte na 

constatação de que o maior fator de insatisfação dos usuários do SUS era o 

relacionamento com os profissionais de saúde (BRASIL, 2001). 

O Ministro da Saúde, José Serra, ao identificar o número significativo de 

queixas dos usuários referentes aos maus tratos nos hospitais, tomou a iniciativa de 

convidar profissionais da área da saúde mental para elaborar uma proposta de 

trabalho voltada à humanização dos serviços hospitalares públicos de saúde 

(BRASIL, 2001). 
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Em novembro de 2003, o Ministério da Saúde realizou em Brasília a 

Oficina Nacional de HumanizaSUS: Construindo a Política Nacional de 

Humanização, com vistas a englobar as iniciativas em curso rearticulando-as e 

potencializando-as. A oficina teve como objetivo oferecer subsídios para dar 

seguimento e consolidação da PNH, debater as diretrizes, elaborar proposta de 

atuação por níveis de atenção, sensibilizar as instâncias de governo, estabelecer 

uma agenda estratégica, bem como uma política que opere transversalmente em 

toda a rede SUS. Ao final de 2003, com a participação de técnicos e gestores, bem 

como de todas as áreas do Ministério da Saúde, se consolida na 12ª Conferência 

Nacional de Saúde, a PNH, como uma das prioridades de governo (BRASIL, 2004a). 

A PNH veio para substituir a PNHAH em 2004 e as ações do Governo 

Federal, voltadas para o processo de humanização da assistência do SUS, 

obtiveram o ideal de política pública, não se restringindo às ações de programas 

específicos ou projetos isolados, por se tratar de uma política transversal. O foco era 

prestar um atendimento de qualidade com acolhimento (FALK et al., 2006).  

A constituição da PNH não ocorreu de modo linear. Inicialmente, foram 

priorizadas as relações com o usuário e sua dimensão subjetiva. Em 2005 passou a 

existir investimento nos aspectos relacionados à gestão do trabalho e à valorização 

do trabalhador, que, em alguns momentos, chegou a ser visto como responsável 

exclusivo pela baixa qualidade do atendimento prestado à população (CARVALHO, 

2007). 

Neste percurso de duas décadas do SUS, houve avanços, questões que 

demandam outras respostas, problemas que persistem sem solução. Num país com 

desigualdade socioeconômica, o acesso aos serviços e aos bens de saúde 

permanece com lacunas no modelo de atenção e gestão dos serviços, no que 

concerne ao acesso e ao modo como o usuário é acolhido nos serviços de saúde 

pública. 

As políticas de saúde, em especial, a Política Nacional de Humanização 

(PNH), enfatizam a necessidade de que o cuidado oferecido ao usuário realmente 

ultrapassa o cuidado técnico, dos procedimentos, do conhecimento científico. Para a 

efetivação dessa política aos usuários, o acolhimento, termo que está muito em 

voga, é uma ferramenta tecnológica que deve ser utilizada em virtude das 

possibilidades de ampliação e efetivação do cuidado humanizado, pois preconiza o 
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encontro, a escuta, o vínculo e o respeito às diferenças entre trabalhadores da 

saúde e usuários (BRASIL, 2004b). 

A PNH se expressa como uma política que se constitui com base em um 

conjunto de princípios e diretrizes, em que o proposto é a mudança dos modelos de 

atenção e gestão fundadas na racionalidade biomédica. Ela se afirma como política 

pública de saúde com base nos seguintes princípios: inseparabilidade entre clínica e 

política, o que implica a inseparabilidade da atenção e gestão dos processos de 

produção de saúde; e a transversalidade, entendida como aumento do grau de 

abertura da comunicação nos grupos e entre os grupos, a ampliação das formas de 

conexão entre e intergrupos, promovendo mudanças nas práticas de saúde 

(SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009). 

A humanização, segundo a PNH, acontece nas práticas em saúde e com 

apoio nas formas como agimos no cotidiano dos serviços. Está voltada para homens 

e mulheres comuns que compõem o SUS, em suas experiências, com trabalhadores 

e usuários que habitam e produzem o dia a dia dos serviços de saúde. É no 

encontro destes sujeitos concretos que a política de humanização se perfaz 

(SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009). 

A proposta da PNH coincide com os próprios princípios do SUS, 

enfatizando a necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias 

de ampliar a condição de direitos e de cidadania das pessoas. Avançando na 

perspectiva da transdisciplinaridade, propõe uma atuação que leve a ampliação da 

garantia de direitos. A PNH parte de conceitos e dispositivos que visam à 

reorganização dos processos de trabalho em saúde, propondo transformações nas 

relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores e na organização e 

condução dos serviços nos modos de produzir e prestar serviços à população 

(SANTOS FILHO, 2007). 

As diretrizes da PNH são norteadoras e se expressam no método da 

inclusão de usuários, trabalhadores e gestores na gestão dos serviços de saúde, por 

práticas como: a valorização do trabalho, o acolhimento, a clínica ampliada, a defesa 

do usuário. A PNH opera com dispositivos, atualizando as diretrizes por meio de 

estratégias elaboradas, destinadas à promoção de mudanças nos modelos de 

atenção e gestão. Entre os dispositivos, estão a visita aberta e o direito a 

acompanhante, equipe transdisciplinar de referência, ouvidorias, grupos focais, 

acolhendo familiares, e grupo de trabalho de humanização. A implantação desses 
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dispositivos é feita considerando-se a especificidade dos serviços e os processos de 

trabalho (SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009). 

Na classificação de risco, a mudança na lógica do atendimento permite 

que o critério de priorizar a atenção seja o agravo à saúde ou o grau de sofrimento e 

não mais a ordem de chegada. O profissional de saúde identifica os pacientes que 

necessitam de tratamento imediato considerando o potencial de risco, agravo à 

saúde ou grau de sofrimento, e providencia de modo ágil, o atendimento adequado a 

cada caso (BRASIL, 2004b). 

A humanização como política transversal na rede SUS significa contagiar 

a rede do SUS com atitudes e ações de humanização a gestores, trabalhadores da 

saúde e usuários. Assim, entendemos humanização como a valorização das 

diversas pessoas no processo de produção de saúde, aumento do grau de co-

responsabilidade, participação coletiva no processo da gestão, melhoria das 

condições de trabalho e de atendimento (FALK et al., 2006). 

 Os resultados esperados da PNH incluem dois eixos – um foco é o 

usuário e o outro a gestão. A redução das filas e o tempo de espera; a identificação 

dos profissionais responsáveis pelo cuidado; a garantia dos direitos dos usuários 

prevista em legislação e a participação nas propostas de intervenção. O segundo 

eixo tem como resultado a alcançar: a garantia da gestão participativa aos 

trabalhadores e usuários da unidade de saúde bem como o, investimento em 

educação permanente dos trabalhadores (BRASIL, 2006b). 

A oferta de tecnologias e dispositivos para a configuração e o 

fortalecimento de redes de saúde aponta para novos parâmetros a fim de programar 

ações na atenção hospitalar, como Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), 

garantia da visita aberta pela presença do acompanhante, mecanismos de recepção 

com acolhimento aos usuários, ouvidoria funcionando, a garantia de continuidade de 

assistência, atividades de capacitação e educação permanente para funcionários e 

equipe multiprofissional que se estabeleça como referência para os pacientes 

internados (BRASIL, 2008).  

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um dispositivo da PNH 

com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da 

produção de saúde. Todos podem participar desses grupos: – trabalhadores, 

gestores e usuários. A criação de um grupo de trabalho aproxima as pessoas, 

possibilita a transformação dos vínculos, estabelece ambiente propício para 
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compartilhar as dificuldades do trabalho. Distintas visões sobre o mesmo problema 

ajudam a ampliar a percepção das diversas dimensões implicadas (BRASIL, 2008). 

A presença do familiar no ambiente hospitalar é fundamental e pode 

mudar as relações de poder nas instituições de saúde aumentando o protagonismo 

dos usuários. Isto porque a hospitalização ocorre muitas vezes pelo predomínio de 

estruturas administrativas rígidas, burocratizadas e, ocorrendo a imposição de 

normas e rotinas institucionais, como horários rígidos para banho, alimentação e 

visita, a perda da privacidade, prejuízo sociais e deixando de lado suas 

características pessoais (BRASIL, 2007). 

O familiar presente no hospital fornece informações que ajudam na 

identificação das necessidades do doente, mantém a inserção social do paciente 

durante a internação, colabora na observação das alterações no quadro clínico e as 

comunica à equipe. Portanto, é essencial, não só para acompanhar a pessoa 

hospitalizada, mas também para ser orientada no seu papel de cuidador leigo 

(BRASIL, 2007). 

Quando preconizarmos um cuidado humanizado, é primordial a atenção 

também para com a família, que disponibiliza seu tempo para acompanhar o 

tratamento de seu doente. Para isso, se fazem necessárias condições humanizadas 

para o acolhimento desses familiares, como local adequado para realizar sua 

higiene, conforto, refeições, assistência social e psicológica. Necessário, também, é 

proporcionar a escuta e a valorização com atitudes que podem reunir valor ao 

humano (KLOCK et al., 2006). 

A visita aberta e direito a acompanhante é uma proposta da PNH cujo 

objetivo é ampliar o horário de visita para todos os pacientes, para dez horas o 

acesso dos familiares às unidades de internação com vistas a garantir o elo entre o 

paciente e sua rede social. A inclusão do familiar no contexto hospitalar provoca uma 

ressignificação do locus hospitalar como difusor do cuidado público da saúde, 

ampliando seu papel de comunidade (BRASIL, 2007).  

Os parâmetros utilizados para avaliar as ações na atenção hospitalar 

devem ser associados à definição de indicadores que podem ser tomados como 

referência para monitorar ações. Como estratégia de qualificação da atenção e 

gestão, a humanização almeja o alcance dos usuários, de sorte que os seus 

indicadores devem refletir as transformações na produção dos serviços e dos 

sujeitos. Resta enfatizar a ideia de que dispositivo como o GTH não faz sentido, se 
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recortar como indicador de avaliação apenas sua existência, mas é preciso captar 

nele a essência que lhe é atribuída (BRASIL, 2006a). 

Há duas vertentes para direcionar a avaliação das ações da 

humanização. Uma delas busca delimitar os objetivos específicos da PNH e deles 

remetendo-se à seleção de indicadores, onde há o acompanhamento e 

monitoramento contínuos das intervenções. A outra ocorre estruturando-se 

pesquisas avaliativas, com vistas a dimensionar os efeitos das intervenções 

(BRASIL, 2006a). 

O Ministério da Saúde utiliza metas e critérios para orientar a 

reorganização e gestão dos serviços de saúde. A PNH, como um desses projetos 

institucionais, constitui-se como uma política pública para redução de desníveis no 

acesso e de qualidade do trabalho, introduz critérios e indicadores de avaliação de 

sua efetividade, contribuindo para sua consolidação (BRASIL, 2004a). 

Uma das estratégias da PNH é o acolhimento que define uma atitude 

ética, pois se refere ao compromisso de reconhecer no outro o comportamento de 

acolher nas diferenças, as dores, as alegrias, o modo de viver e o respeito aos 

valores que envolvem as culturas. É uma ferramenta tecnológica de relação, de 

intervenção na escuta, no estabelecimento do vínculo, na garantia de acesso aos 

serviços com qualidade e na resolubilidade nos serviços (BRASIL, 2006b). 

A família, não importando os arranjos em que se organiza, ainda é o lugar 

por excelência da socialização, reprodução e provisão básica dos seus membros. 

Nas modificações vivenciadas por ela ao longo da história, é destacado o 

protagonismo familiar em questões relacionadas com saúde, doença e cuidado. As 

transformações não se limitam ao âmbito da estrutura, pois se modificam também 

papéis e relações familiares na produção de sentido e significados sobre saúde, 

constituída pela família, bem como no tocante aos modos de cuidado no âmbito 

familiar (TRAD, 2010). 

 

3.2 A Humanização no Hospital em estudo 

 

O hospital sob exame é da Universidade Federal do Ceará, integrante da 

Rede SUS, e passa por uma reestruturação. É um centro de ensino, assim como 

desempenha importante papel na assistência à saúde no Estado. É referência para 

Fortaleza e outros municípios do Ceará, em serviços de alta complexidade. 
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O hospital aderiu a PNH e implantou os seguintes dispositivos na 

instituição: a Ouvidoria e o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), este formado 

por uma equipe multiprofissional em beneficio dos usuários e dos trabalhadores de 

saúde, um espaço coletivo organizado, participativo e democrático. 

Em 2005, o GTH criou o Serviço de Ouvidoria no hospital para atender à 

Política de Humanização do SUS. O trabalho da Ouvidoria consiste em receber do 

usuário ou trabalhador de saúde as manifestações que se caracterizam em 

reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios da prestação de serviços 

hospitalares. É um instrumento gerencial, na medida em que lista problemas e 

estabelece a intermediação das relações, promovendo a aproximação dos 

interesses gerenciais, constituindo uma ferramenta a gestão, de qualidade total dos 

serviços de saúde prestados (FALCÃO, 2010).  

As manifestações que chegam por meio das caixas de sugestões, por e-

mail ou presencial, são avaliadas e encaminhadas ao gestor competente para 

providências. Depois de respondida a manifestação, o cidadão é comunicado, por 

telefone ou e-mail, quanto ao conteúdo da resposta (FALCÃO, 2010). 

 

3.3 Grupo como estratégia para assistência no Hospital 

 

As pessoas se organizam em grupos como enfrentamento às 

dificuldades, sendo a maioria das ações desenvolvidas realizada em conjunto. Por 

natureza, o homem é um ser que vive agregado, sendo a família o primeiro grupo do 

qual a maioria das pessoas faz parte. (MUNARI; FUREGATO, 2003; OLIVEIRA, 

2006).  

Conceitualmente o grupo é um agregado de pessoas, com uma 

finalidade, onde a tarefa comum os torna interdependentes. O bem que o grupo faz 

se baseia no apoio mútuo e em compartilhar experiências comuns entre pessoas 

que se encontram em situações semelhantes (LOOMIS, 1979). 

O uso de grupos como estratégia para a assistência às pessoas teve 

início em 1905, nos Estados Unidos, desenvolvido por J. Pratt, no Hospital Geral de 

Massachussets, como marco histórico, onde foram realizadas às primeiras 

experiências com o uso de grupos como recurso terapêutico por meio de encontros 

grupais com pacientes portadores de tuberculose, onde eles recebiam apoio 

emocional e aprendiam sobre a doença. Posteriormente, o pesquisador utilizou o 
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mesmo método com pacientes com outras patologias (MUNARI; FUREGATO, 2003; 

SOUZA, 2011). 

A prática de grupos na Enfermagem não constitui algo novo. As 

atividades realizadas com grupos inseridos no dia a dia do enfermeiro supriram as 

necessidades do seu tempo. Estudo realizado por Munari e Furegato (2003) em 

periódicos nacionais revelou que, desde a década de 1980 foram realizados várias 

pesquisas, relatando os trabalhos efetuados por enfermeiros em atividades grupais.  

O acolhimento aos usuários da instituição hospitalar inclui a família dos 

pacientes, é parte indispensável do processo de humanização da assistência e 

requer dos profissionais de saúde disponibilidade para identificar e atender suas 

necessidades. Com efeito, embora não seja uma prática rotineira para todos os 

enfermeiros, o trabalho com grupos pode ser uma estratégia eficiente para a 

assistência de Enfermagem aos clientes, facilitando o atendimento de suas 

necessidades de informação, orientação e suporte psicológico. 

O trabalho realizado com grupos no Brasil é exercido por profissionais de 

áreas diversas, onde a coordenação de grupo estabelece um dos fundamentais 

recursos terapêuticos nas várias situações de assistência à saúde. O coordenador 

de um grupo pode ser um especialista, um profissional com formação em grupo 

terapia ou coordenação de grupo. Os grupos podem ser de frequência semanal, 

quinzenal ou mensal, com duração variável e objetivos múltiplos (SOUZA, 2011). 

Atividades em grupo fazem parte da rotina da Enfermagem. O enfermeiro 

desenvolve o seu trabalho em grupo, na passagem de plantão, nas atividades 

educativas, no seu trabalho com a equipe de Enfermagem. Uma das bases teóricas 

que orienta a prática de abordagem grupal é o trabalho da enfermeira Maxine 

Loomis, que propõe o trabalho grupal a ser desenvolvido por enfermeiros, em sua 

obra Group process for nurses (MUNARI; FUREGATO, 2003). 

No grupo de suporte/apoio os participantes são estimulados a verbalizar e 

expressar emoções para aliviar o sofrimento, os sentimentos de solidão e isolamento 

social, bem como possibilitar troca de experiências e reflexão sobre si mesmo por 

meio da escuta terapêutica durante a participação em grupos. Pessoas vivem muitas 

experiências significativas que podem mudar sua compreensão dos fatos da vida e 

ajudar na aquisição de atitudes mais saudáveis para o enfrentamento de problemas 

(SOUZA, 2011). 
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É uma estratégia eficiente para a assistência de Enfermagem aos 

participantes, levando ao atendimento de suas necessidades de informação, 

orientação e suporte psicológico. Durante a participação em grupos, eles vivenciam 

experiências expressivas que podem modificar sua compreensão dos fatos da vida e 

auxiliar na aquisição de atitudes mais saudáveis para o enfrentamento das 

dificuldades (OLIVEIRA, 2006). 

A utilização de grupos de suporte/apoio requer a criação de um ambiente 

(setting) onde os seus integrantes possam compartilhar experiências e sentimentos, 

com a certeza de serem compreendidos pelos outros participantes. Oferecendo 

apoio emocional e informações/orientações, estes grupos possibilitam aos seus 

integrantes a percepção da situação real, ajudando-os no enfrentamento da crise 

vivenciada (SOUZA, 2011). 

Identificar as necessidades dos clientes, assim como suas expectativas, é 

fator fundamental para a elaboração dos objetivos e metas do grupo, 

correspondendo avaliação necessária na fase de planejamento. Segundo os 

objetivos do grupo, Loomis (1979) aponta que estes podem ser criados para 

oferecer apoio/suporte; realizar tarefas, socializar, aprender mudanças, treinar 

relações humanas e oferecer psicoterapia.  

Na fase de intervenção (fase preparatória), observam-se os aspectos 

quanto à estrutura, que definirá o tipo de grupo que se pretende trabalhar, 

considerando alguns parâmetros: quanto ao tipo de participantes, os grupos podem 

ser homogêneos, se congregam pessoas com algumas características em comum 

(idade, sexo, grau de necessidade, tipo de problema que apresentem) ou grupos 

heterogêneos. Os grupos também podem ser fechados, não permitindo a entrada de 

novos membros, ou abertos, mais flexíveis, permitindo a entrada de outros 

participantes, e membros que já participaram de alguma sessão podem ou não 

voltar a fazer parte. Cada membro determina seu tempo de permanência (SOUZA, 

2011).  

A finalização do grupo exige atenção especial do coordenador. É o 

momento que permite aos participantes experimentar os reveses da separação 

como um tempo próprio da vida (MUNARI; FUREGATO, 2003). 

Como última etapa, a avaliação do grupo pode ser realizada sob a 

perspectiva dos resultados do grupo, onde se utilizarão três parâmetros, tendo como 
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indicadores os objetivos e metas estabelecidas para o trabalho grupal: – 

manutenção, aprendizagem e mudança de comportamento (LOOMIS, 1979). 

A avaliação é feita ao término do grupo quando se avalia o que foi feito e 

como foi feito, averiguando se o objetivo foi alcançado e o que pode ser modificado 

para o encontro posterior (SOUZA, 2011).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Esta é uma investigação qualitativa, do tipo pesquisa-ação, que trata 

sobre o acolhimento de componentes familiares de pacientes internados no hospital. 

Recorremos a um grupo de suporte por meio do processo grupal como estratégia 

para a assistência de Enfermagem.  

A pesquisa-ação é um tipo de busca social, fundamentada empiricamente, 

realizada com amparo em uma ação ou problema coletivo, em que o pesquisador e 

participantes estão envolvidos cooperativamente (THIOLLENT, 2011). 

 

4.2 Local do estudo 

 

O experimento foi realizado em um hospital geral de ensino, de grande 

porte e alta complexidade, de referência no Estado, localizado na cidade de 

Fortaleza-Ceará. É um centro de referência para a formação de recursos humanos e 

o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde. Foram selecionadas duas 

unidades de internação, sendo a clínica A, com 32 leitos, pertencentes aos serviços 

de Cardiologia, Clínica Médica e Pneumologia, e a clínica B, com 40 leitos, atende 

aos serviços de Neurologia, Infectologia, Dermatologia, Psiquiatria, Endocrinologia e 

Nefrologia, tendo ainda dois isolamentos. Os pacientes são adultos, usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e encaminhados dos ambulatórios especializados do 

próprio hospital ou de outras instituições de saúde de Fortaleza, de outros 

municípios e/ou estados.   

 

4.3 Participantes do estudo  

 

Os participantes do estudo foram membros familiares que estavam 

acompanhando pacientes internados nas clinicas A e B do citado hospital, durante o 

período de realização do estudo, com idade superior ou igual a 18 anos. A inserção 

dos sujeitos no estudo foi voluntária e não ligada a benefício para os participantes. 

Da entrevista participaram 22 sujeitos, e dos grupos 26. Entrementes, da 

colagem foram participar nove sujeitos. 
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Os participantes do grupo foram mulheres, pois os homens, embora 

convidados, não compareceram às sessões. Destas, 21 participaram de única 

sessão do grupo; três de duas sessões (F07), (F14), (F26), uma participou de três 

sessões (F12) e outra de quatro sessões (F10).  

Para a técnica de colagem, foram convidados familiares que participaram 

da entrevista e compareceram no mínimo a uma sessão do grupo. Participaram 

nove familiares, todas do sexo feminino (F07, F10, F11, F12, F13, F14, F18, F21 e 

F22). Estas foram as participantes dos três momentos da pesquisa. 

 

4.4 Coleta dos dados 

 

Para recolher os indicadores, foram usadas as seguintes técnicas: 

entrevista individual; grupo de suporte aos familiares e a colagem, realizadas no 

horário da visita. 

 

4.4.1 Técnica de entrevista individual 

 

Os dados foram coletados por meio de um roteiro semiestruturado, com 

perguntas abertas (APÊNDICE A), que identificou as necessidades dos familiares 

durante a hospitalização. Constaram, também, perguntas, de forma a podermos 

delinear um perfil sociodemográfico, com dados da faixa etária, sexo, profissão, grau 

de instrução, estado civil, religião, renda familiar, grau de parentesco destes 

participantes, por meio de gravador digital, no período de maio a julho de 2013. 

 

4.4.2 Técnica de grupo de suporte aos familiares 

 

Observando a inexistência de trabalho com grupo de familiares nas 

clinicas A e B, a concepção deste começou pelo planejamento minucioso de criação 

e funcionamento de um grupo, com o propósito de oferecer suporte aos familiares de 

pacientes internados. Este grupo foi chamado de Grupo de Suporte aos Familiares 

(GSF). 

O GSF era do tipo aberto, com frequência de duas vezes por semana e 

duração de 45 minutos, no horário de 15h30min às 16h15min. A escolha deste 

horário decorreu da rotina do serviço das clinicas A e B. Foram realizadas dez 
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sessões grupais, mas duas não foram consideradas por não atenderem ao critério 

de no mínimo três participantes por grupo. 

O local escolhido para a realização do grupo foi uma sala, local amplo 

com iluminação e ventilação artificiais, situada no mesmo andar das clinicas A e B. 

Este espaço foi adequado por ser próximo às clinicas médicas.  

O grupo foi por nós coordenado e todo o processo de criação e realização 

do grupo foi coorientado por uma enfermeira docente com experiência em grupos.  

A divulgação do grupo foi procedida em um encontro para expor a 

programação com as gerentes de Enfermagem das clinicas A e B, explicar os 

objetivos da pesquisa, solicitar o apoio e a colaboração para orientar e convidar os 

familiares a participarem do grupo. 

Passamos, então, na qualidade de coordenadora, a frequentar as duas 

clínicas em horários diferentes e a divulgação continuou durante todo o período em 

que foram se realizando as sessões do grupo nas unidades. No encontro com os 

familiares, estes foram informados sobre o grupo e convidados a participar. Foi 

realizada a divulgação das atividades com suas finalidades, distribuindo-se panfletos 

(APÊNDICE B). O atendimento foi exposto por meio de cartazes (APÊNDICE C) 

afixados em vários locais das clinicas A e B.  

Nas sessões do GSF, foram abordados sobre os objetivos e as 

orientações respeitantes a horário, duração e frequência. Nós juntamente com os 

participantes, também, nos comprometemos a manter sigilo sobre os assuntos 

discutidos no grupo, no que se refere ao relato da experiência do outro, evitando 

falar sobre eles fora do horário e local do grupo. Os participantes permaneceram no 

grupo durante o período em que o familiar estava hospitalizado nas clinicas A ou B e 

também de acordo com sua vontade.  

Cada sessão grupal teve três momentos: o primeiro foi de aquecimento, 

que correspondeu ao acolhimento dos participantes e exposição dos assuntos 

considerados importantes; o segundo, considerado como de desenvolvimento, 

ocasião em que os familiares receberam informações, foram estimulados a refletir e 

discutir os assuntos, compartilhando sentimentos, dúvidas e experiências. Com base 

nos registro das sessões dos grupos, foram abordados os temas: sentimentos e 

necessidades do familiar, sobrecarga emocional e física, dificuldade em aceitar a 

morte, dificuldade no hospital, experiências negativas anteriores, desinformação 

sobre o diagnóstico e problemas de saúde. No terceiro momento, ocorreu o 
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encerramento do grupo, tendo sido realizada a avaliação. Destacamos o fato de que 

a avaliação também ocorreu de forma processual e continua. 

As sessões do grupo foram registradas por gravação digital e anotações 

em diário de campo sobre os acontecimentos significativos da sessão, de forma a 

enriquecer a posterior transcrição das gravações, tudo isso durante os meses de 

junho e julho de 2013.  

 

4.4.3 Técnica de colagem 
 
 

Para esclarecer sobre a técnica expressiva, Didier (1978) explica que o 

sujeito fica inteiramente livre, tanto do ponto de vista das instruções quanto do 

material imposto. 

 Foram oferecidas revistas de circulação semanal que tratam de temática 

semelhante (Veja, Isto-é e Superinteressante). Solicitamos aos sujeitos que 

escolhessem uma figura de pessoas, da natureza, frases ou palavras que 

representassem como estes se sentiam como acompanhantes do seu familiar neste 

hospital, depois de haverem participado do grupo de suporte (APÊNDICE D). Após 

folhearem, as revistas e escolherem a figura que representasse como se sentiam, 

solicitamos que escrevessem algo sobre os seus sentimentos, a fim de buscar mais 

esclarecimento sobre eles. 

A organização dos dados desta etapa da pesquisa ocorreu com a seleção 

dos sujeitos que escolherem as figuras, as quais foram separadas por tema, 

seguindo as regras da Análise de Conteúdo de Bardin (2009) quanto a 

homogeneidade, exclusão mútua, pertinência e objetividade.  

 

4.5 Análise dos dados  

 

Na análise e interpretação das informações obtidas, foi usada a técnica 

de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009), com a finalidade de buscar elementos 

para identificar as necessidades de acolhimento dos familiares durante a internação. 

As entrevistas foram transcritas e, depois de realizadas sucessivas 

leituras das transcrições dos depoimentos desses participantes, estas foram 

categorizados e descritos segundo os temas a que se referiam e emergiam a cada 

grupo. 
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Após a transcrição das gravações das sessões do grupo, com as 

anotações do diário de campo, os registros dos encontros foram sujeitos à leitura 

exaustiva de nossa parte. A igual aconteceu para as transcrições na técnica de 

colagem. A organização dos dados desta etapa da pesquisa foi procedida com base 

na seleção dos sujeitos que escolheram as figuras, as quais foram separadas por 

tema, seguindo as regras da análise de conteúdo de Bardin (2009). 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 A pesquisa foi realizada com base nos cuidados éticos necessários à 

pesquisa com seres humanos, preconizados pela Resolução nº 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Foi iniciada mediante autorização da 

Diretoria do hospital e das gerentes de Enfermagem das clínicas A e B e após a 

provação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição do estudo, Protocolo Nº 

255545, de 25 de abril de 2013 (ANEXO A). Os participantes do estudo foram 

esclarecidos sobre os aspectos éticos que envolveram a pesquisa, garantindo-lhes 

autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Os sujeitos foram 

informados sobre os três momentos e objetivos da pesquisa, procederam à leitura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E) e assinaram aqueles 

que aceitaram participar. Foram garantidos o sigilo e o anonimato dos participantes, 

que permitiram a gravação e uso das informações. 

Para manter o compromisso do sigilo contido no TCLE, foram atribuídos 

um código com a letra F de familiar e o número por ordem de registro, de F1 ao F38.  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados encontram-se na seguinte ordem: 5.1 Apresentações dos 

Membros Familiares; 5.2 Análises das Entrevistas; 5.3 Realização do Grupo de 

Suporte a Familiares; 5.4 Avaliação do Grupo como Estratégia para o Acolhimento 

dos familiares por meio de Colagem; 5.5 Análise do Acolhimento aos Membros da 

Família no Hospital e a Política de Humanização.  

 

5.1 Apresentação dos membros familiares  

 

Com os dados sociodemográficos dos entrevistados, foi estabelecida a 

caracterização dos participantes do estudo, sendo 19 do sexo feminino e apenas 

três do sexo masculino, caracterizando a predominância do sexo feminino no 

cuidado do seu parente no hospital. 

A faixa etária dos participantes variou de 22 a 60 anos, sendo que seis 

deles estão na faixa etária de 22 a 29 anos, cinco de 30 a 39 anos, sete de 40 a 49 

anos, dois de 50 a 59 anos e dois acima de 60 anos. 

 Com relação ao grau de instrução dez cursaram parcial ou integralmente 

o ensino fundamental, seis cursaram parcial ou integralmente o ensino médio, cinco 

cursaram ensino superior integral ou parcialmente e um era analfabeto. É destacada 

a baixa escolaridade, resultando em incapacidade para aquisição de condições 

mínimas de sobrevivência motivadas por baixo salário ou desemprego. 

A renda familiar variou entre menos de um salário mínimo a cinco 

salários-mínimos, dos quais quatro participantes tinham renda menor do que um 

salário-mínimo, nove com renda até um salário-mínimo, seis com renda maior que 

um salário-mínimo e dois com renda maior do que cinco salários-mínimos, enquanto 

um era desempregado. Pode-se, pois, assim constatar que a maioria é de nível 

socioeconômico relativamente baixo, descrevendo uma situação econômica 

desfavorável.  

De acordo com as informações fornecidas pelos participantes da 

pesquisa, nove residem na Capital cearense, 11 são provenientes do interior do 

Ceará e dois são de outros estados. Esses dados demonstram que a Capital ainda é 

o local de escolha, por ter mais recurso tecnológico e prestar assistência terciária e 

quaternária. Fortaleza é referência para outros municípios do Estado do Ceará e 
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para região do Nordeste. Quanto ao estado civil dez são casados, sete solteiros, três 

separados e dois viúvos.  

 O tempo em que o familiar permaneceu acompanhando o seu parente no 

hospital varia de dois a 90 dias, sendo que 11 estavam em um período de um a dez 

dias, nove no período de 11 a 30 dias, e dois de 60 a 90 dias. O tempo durante o 

qual o familiar permanece acompanhando o seu parente no hospital é um período de 

longa permanência o que tem como consequência a sobrecarga do familiar. 

Verificou-se que 20 participantes já haviam acompanhado paciente no 

hospital. Com isso, já tinham alguma experiência como acompanhantes e dois o 

fazia pela primeira vez, acompanhando um parente no hospital. Para alguns 

familiares que já passaram por esse tipo de situação em outros momentos, eles 

muitas vezes conseguem se posicionar para a equipe. Já para aqueles que estão 

muitas vezes ainda envolvidos em descobrir o que está acontecendo, isso pode ser 

mais duro e eles se sentem perdidos, confusos.  

Em relação ao grau de parentesco dos familiares, 15 eram parentes de 

primeiro grau (14 filhas e uma mãe); dois de segundo grau (duas irmãs); uma de 

terceiro grau (tia); três eram esposas e uma cunhada. Observou-se que, quanto 

maior o vinculo familiar, maior o compromisso em acompanhar o parente no hospital. 

Quanto à religião dos familiares, 13 eram católicos e nove evangélicos. 

Os familiares buscam na religião força superior para o enfrentamento da 

hospitalização com a esperança na recuperação da saúde do seu parente.  

No âmbito da profissão, foram referidas pelos familiares: seis domésticas, 

quatro agricultores, duas técnicas de Enfermagem, duas professoras e sete com 

outras profissões: – enfermeira, avalista de cobrança, manicure, ferreiro, babá, 

costureira e pastor. Um dos familiares não indicou a profissão. 

 

5.2 Análise das entrevistas 

 

No hospital, a família e o paciente necessitam de cuidado individualizado, 

pois não diz respeito apenas a um corpo doente, sendo importante compreender a 

dimensão social em que as famílias se inserem, com as suas necessidades 

emocionais, financeiras, estruturais e psicológicas e as mudanças ocorridas no seu 

cotidiano (CUNHA; ZAGONEL, 2006). 
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Os fatos vivenciados e o significado atribuído à doença e à hospitalização 

levam o familiar há um limiar de sentimentos que refletem a dificuldade em lidar com 

a situação. 

No quadro 1 estão descritas as seis categorias e as 14 subcategorias. 

 
Quadro 1 – Categorias e subcategorias identificadas na entrevista com 22 familiares 
2013. Fortaleza  

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

5.2.1 Sentimentos do familiar no 
acompanhamento do paciente 

5.2.1.1 Satisfação do familiar 
5.2.1.2 Insatisfação do familiar 

5.2.2 Sentimentos do familiar diante da 
doença do paciente 
 

5.2.2.1 Sentimentos positivos do familiar 
5.2.2.2 Sentimentos negativos do 
familiar 

5.2.3 Dificuldades do familiar diante da 
hospitalização do paciente 
 

5.2.3.1 Mudança na rotina do familiar 
5.3.3.2 Abandono do trabalho pelo 
familiar  

5.2.4 Necessidades do familiar no 
hospital 

5.2.4.1 Acomodações do familiar 
5.2.4.2 Higiene do familiar 

5.2.5 Ajuda do familiar ao paciente no 
hospital 

5.2.5.1 Apoiando 
5.2.5.2 Dando Força 
5.2.5.3 Cuidando 
5.2.5.4 Acompanhando 

5.2.6 Formas de ajuda 5.2.6.1 Informações ao familiar 
5.2.6.2 Apoio psicológico ao familiar 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.2.1 Sentimentos do familiar no acompanhamento do paciente 

 

Conceitualmente, o acompanhante familiar é a pessoa que fica ao lado do 

paciente hospitalizado, dando apoio emocional e ajudando em atividades 

semelhantes àquelas realizadas no ambiente doméstico (MONTICELLI; BOEHS, 

2007).  

 

5.2.1.1 Satisfação do familiar 

 

Nas subcategorias, percebem-se aspectos positivos destacados pelos 

familiares, que contribuíram para uma avaliação satisfatória da qualidade da 

atenção, da disponibilidade de medicamentos, da descoberta do diagnóstico e do 

atendimento prestado pela equipe.  
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Muito bem, porque estou satisfeito com o tratamento. Quanto à 
doença eu sinto tristeza e apreensão. (F4).  
 
No momento estou me sentindo bem [...]. O mais, eu estou 
gostando dos médicos são bem atenciosos e as enfermeiras 
também. (E6). 
 
[...] a gente como o paciente se sente bem, mais confiante de 
ficar bom e de se recuperar [...] às vezes sente a ânsia da 
melhora o mais rápido possível que nunca vem. (F7). 
 
Me sinto bem, ela esta sendo bem tratada aqui [...] estou me 
sentindo bem mais aliviada. (F10). 
 
 Eu me sinto bem, aqui, ele é bem atendido, os médicos e as 
enfermeiras, tudo é bom aqui. (F12). 
 
Olha eu me sinto muito bem aqui, porque aqui é um hospital 
que tem de tudo [...] é ótimo, bem atendido. (F15). 
 
 [...] Ele está sendo bem tratado [...] já foi descoberto o caso 
dele e eu me sinto assim muito satisfeita. (F17). 

 
Eu me sinto muito bem, né porque a gente aqui é bem tratada, 
somos bem cuidadas. (F18). 
 
Tranquila, segura ao mesmo tempo por estar perto dela. (F19). 
 
Hoje eu me sinto mais a vontade, [...] Ele está reagindo, então 
a esperança está sendo maior ainda. (F22). 

 
Eu me sinto [...] bem acolhida [...] sinto que ele está sendo bem 
acompanhado, tá bom. (F21). 
 

No hospital, faz-se necessário transformar o ambiente em espaço 

humanizado e isso implica ultrapassar os obstáculos, direcionar as mudanças que 

privilegiem o cuidado, seja muito mais de atitudes humanas do que a execução 

simples de tarefas (CUNHA; ZAGONEL, 2006). 

 

5.2.1.2 Insatisfação do familiar 

 

Os fatos vividos e os significados conferidos à doença e á hospitalização 

levam o familiar a um limite de sentimentos, que refletem a dificuldade em lidar com 

a situação. Em razão dessas vivências do familiar que acompanha o seu parente 

podem surgir sentimentos de tristeza, angústia, pessimismo, ansiedade, medo. 
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Observou-se nas falas que o familiar não se sente bem como acompanhante, apesar 

de considerar importante a sua presença para a recuperação do seu parente. 

 
[...] eu fico agoniada, ela perturba pra ir embora todo dia [...] ai 
fica reclamando, ai eu fico toda sem jeito. (F2). 
 
Triste porque ninguém sabe o que ela tem ainda. (F5). 

Não é muito bom não, é muito chato, faz três meses, mas é o 
jeito [...]. (F9). 
 
Eu me sinto péssima, eu não queria estar nestas condições de 
jeito nenhum, é muito difícil saber que a minha irmã que estar 
bem dizer com os dias contados, é horrível. É difícil. (F13).  
 
Eu me sinto um pouco cansada porque aqui a gente pra 
acompanhar tem de dormir na cadeira espreguiçadeira, nessa 
cadeira dura. (F14). 
 
Eu não estou me sentindo bem não, porque a minha mãe tá no 
hospital [...] quem é que gosta de estar no hospital sendo 
furada. (F16). 
 
Na verdade acompanhando o seu próprio parente eu não me 
sinto bem. (F20).  
 

 Um aspecto importante ante a necessidade de hospitalização é o 

significado deste momento para o familiar e o paciente. A família está frágil e 

angustiada em face do momento em que se agrava o estado do paciente e também 

na probabilidade da morte, tornando difícil o enfrentamento (SILVEIRA et al., 2005). 

 

5.2.2 Sentimentos do familiar ante da doença do paciente 
 

A doença constitui impacto para o paciente, acentuado pelo medo da 

morte, da incapacidade física, do abandono das suas atividades e do seu lar no caso 

de hospitalização. Neste âmbito, ao tomar conhecimento da gravidade de sua 

doença, o paciente passa pelo processo de morrer e pode expressar alguns 

comportamentos característicos, como negação, cólera e depressão. As reações 

demonstradas neste processo de adoecer envolvem não somente o paciente 

hospitalizado, mas o familiar que está ao seu lado (OLIVEIRA; AMORIM, 2008). 
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5.2.2.1 Sentimentos positivos do familiar 

 

Com relação às subcategorias – duas – a expressão de sentimentos 

positivos percebidos pelos familiares sobre o parente no hospital representam 

sensações de confiança no tratamento e da melhora da situação de saúde 

enfrentada, apesar de todo o sofrimento com a hospitalização e a situação de 

doença. 

 
Ela é confiante, firme, bem animada, ela está bem confiante na 
cirurgia e na recuperação. (F4). 
 
Ás vezes eu percebo assim essa segurança de querer ficar, 
permanecer no hospital sentindo a segurança é [...] de ter a 
medicação, de ter médico todo dia. (F7). 
 
Que ele está tendo grandes melhoras, está melhorando bem. 
(F10). 
 
Aparentemente agora ela está bem mais ela já teve pior mais 
agora ela esta bem. (F11). 
 
Ele está melhor, só que ele já tem oitenta e três anos é muito 
impertinente sabe, mas não está melhor por isso [...]. (F17). 
 
Do que ela estava está bem melhor, não totalmente, tá 
melhorando. Há momentos em que ela me reconhece é tanto 
que ela se emociona. (F20).  
 

No enfrentamento da doença é essencial o apoio concedido ao paciente 

pela sua rede social, com os fatos deste sentir segurança na equipe de saúde, 

receber informações sobre a doença, ter pensamentos positivos e, manter a 

esperança na possibilidade da cura (BORBA; RIBEIRO; HAUSER, 2009). 

A busca do apoio na religião conforta os familiares, ao mesmo tempo em 

que ajuda a suportar com esperança o difícil momento da doença. O apego à 

religião no momento em que o estado se agrava, quando não há mais esperança de 

cura no tratamento, eles, os familiares, situam a esperança em Deus. Entendemos 

como fundamental a ajuda dos profissionais para com aqueles que necessitam, 

considerando relevantes as manifestações de sofrimento, medo e angústia. 
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Foi uma surpresa, minha mãe nunca apresentou nenhum 
problema [...] ela já estava enfartando, mas confiando que 
Deus tem tudo em suas mãos. (F4). 
 
[...] a gente se sente constrangida, porque ninguém quer que 
um familiar fique doente, mas a gente tem uma esperança de 
melhora [...] fé em Deus. (F7).  
 
[...] a gente fica muito tensa [...] a gente tem que confiar muito 
que vai dar tudo certo. (F8).  
 
[...] esperar a vontade de Deus, e que a gente tudo tem que ir 
nessa viagem [...] as crianças estão indo mais que os velhos? 
Mais é isso mesmo. (F15). 
 
[...] péssima, mas é o jeito, é o que Deus quer. Já passei pelo o 
meu pai agora minha mãe. (F16). 
 
É difícil [...] a gente se abate [...] eu tenho que mostrar que 
estou com mais forças do que ela, eu não choro na frente dela, 
não fico triste na frente dela [...] é difícil mas Deus está dando 
forças. (F18). 
 
[...] muito triste, abalada [...] é minha mãe incomoda muito, mas 
agora graças a Deus eu acredito que ela está boa. (F19). 
 
Eu não me sinto bem não [...] tem que procurar a força e pedir 
a Deus e não demonstrar pra ela que a gente esta sofrendo 
também, mais não é nada fácil. (F20).  
 

É preciso considerar o impacto emocional de ter um membro da família 

doente. Costuma ser acompanhado pela imposição de novos papéis e demandas. O 

surgimento de doença em um integrante rompe com as inter-relações geradas pelo 

funcionamento das rotinas familiares. A vigência de um estresse severo e de longa 

duração pode afetar a habilidade da família para oferecer o apoio necessário ao 

doente (SILVEIRA et al., 2005). 

 

5.2.2.2 Sentimentos negativos do familiar 

 

Os sentimentos predominantes no processo da hospitalização foram 

tristeza e ansiedade, pois o paciente se encontra em um estado de fragilidade física, 

social e emocional.  
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[...] percebo que o problema maior dela é tristeza porque a filha 
está longe. (F1). 
 
[...] triste, vê que ele está sem andar, sem se conduzir por 
conta própria, dependente. Tá acamado sem poder levantar é 
dependente cem por cento. (F3). 
 
Tem horas que eu acho que ele está triste, tem horas que eu 
acho que ele entende mais. (F5). 
 
Eu percebo ele ficando triste ao mesmo tempo [...] mais a 
gente fica aqui lutando pra vê se consegue a melhora ou até 
fique bom. Está nas mãos de Deus. (F6). 

 
Ela é triste, preocupada, ansiosa pra se recuperar logo pra 
voltar pra casa [...] a gente tem que ter fé em Deus. (F8). 
 
Muito triste, muito triste. Um homem que andava [...] pra todo 
canto e agora está no leito no hospital é muito chato. Ele é 
triste, mais é confiante. (F9).  
 
[...] só Deus pode dizer como ela está porque a gente não 
sabe. Cada dia que passa eu noto que ela está ficando cada 
vez mais [...] se definhando, muito mais fraca mais debilitada. 
(F13). 
 
Eu vejo ela triste que ela queria tá em casa né, ai ela fica 
dizendo para o médico: Doutor eu queria tá na minha rede. 
(E16). 
 
Tem horas que ela fica muito triste né, porque quando a 
pessoa está deitada fica muito debilitada, fica triste. (F18). 
 
É ansiosa, triste, é [...] desconfortável é a palavra certa, pelo 
fato da doença pela ansiedade de voltar para casa, 
preocupação demais com a recuperação. (F19).  
 
Ele fica muito ansioso com vontade de fazer logo a cirurgia pra 
ele retornar logo pra nossa cidade. (F21). 
 

Ao acompanhar o paciente no hospital e nesse processo da doença 

advêm sentimentos diversos e complexos no familiar, causando medo, tristeza, 

nervosismo, preocupação, tensão, com o que é difícil de lidar.  

O contato constante com a morte os angustia, pois sentem dificuldades 

para lidar com o sofrimento, e a intensidade deste os conduz a sentimentos de 

frustração, não encontrando apoio no âmbito hospitalar para a elaboração de 

sentimento e angústia gerados pela doença.  
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A percepção do familiar sobre a doença influencia os demais integrantes 

da família na determinação dos padrões de enfrentamento que serão utilizados e 

das reações físicas e comportamentais que ocorrerão. Quando a ansiedade dos 

familiares é muito alta, eles podem não ser capazes de oferecer suporte psicológico 

para ajudar na recuperação do parente e podem transferir a ansiedade para eles. 

 

5.2.3 Dificuldades do familiar ante a hospitalização do paciente 

 

A hospitalização para o familiar acompanhante é geradora de estresse e 

causadora de desequilíbrio de ordem interna e externa. É uma experiência difícil e 

triste, que causa sentimentos de insegurança, mudanças nos papéis familiares e na 

rotina familiar, bem como alterações nos aspectos socioeconômicos (BORBA; 

RIBEIRO; HAUSER, 2009). 

Durante a hospitalização ocorre a ruptura do funcionamento das rotinas 

familiares e papéis. Sucedem mudanças no funcionamento social do familiar, a 

rotina doméstica é interrompida pela permanência no hospital e o cuidado com os 

filhos propicia a necessidade de recorrer a pessoas próximas para obter suporte no 

cuidado, pois há perda dos rendimentos pelo abandono do trabalho. 

 

5.2.3.1 Mudanças na rotina do familiar 

 

Nestas subcategorias, a rotina da família foi modificada pelo afastamento 

das atividades domésticas, o que implica muitas vezes deixar os filhos em casa, 

sendo cuidados por outras pessoas da família ou amigos que formam a rede de 

apoio.  

Os familiares ressaltaram que passaram a vivenciar alterações em seu 

cotidiano, pelo fato de não poderem mais exercer o papel de cuidadores da família e 

da casa, passando a exprimir mais ansiedade, nervosismo, insegurança e medo, 

sem contato constante com alguém próximo para que possa dividir este momento 

difícil. 

 

Eu tenho quatro filhos, é difícil, eu fico preocupada em deixar 
meus filhos só para vir para cá. (F2). 
 
Eu fiquei distante de casa, é isso mesmo é enfrentar o que 
aparece. (F3). 
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É difícil, eu tenho que estar aqui à maioria do tempo [...] Eu não 
posso dormir aqui porque o dormitório é feminino, as minhas 
irmãs não moram em Fortaleza. (F4). 
 
É difícil, eu deixei a família pra cuidar dele. (F5). 

 
Na verdade não é nada bem [...] você deixa família, deixa 
filhos, deixa trabalho [...] eu deixei tudo isso pra saúde dela [...] 
é muito cansativo. (F7). 
 
É difícil, porque aqui é resolvendo tudo por telefone, 
sobrecarregando a minha filha pra resolver as minhas coisas 
[...]. O que não der quando eu chegar em casa eu resolvo. (F8). 
 
[...] ai fica difícil pra mim, a gente deixa tudo pra vir, marido, a 
responsabilidade toda de casa [...]. (F11). 
 
 [...] eu deixei um filho pequeno, só é eu pra resolver tudo. 
(F20). 
 
Eu vim do Maranhão para cá. (F22). 

 
 

O familiar no ambiente hospitalar percebe-se doente, pela falta de 

estrutura, sente-se impotente perante a doença, desencadeia sentimento de culpa, 

modifica os hábitos para atender os filhos, tendo dificuldade de manter sua rotina 

diária e experimenta outras alterações que a doença traz (CUNHA; ZAGONEL, 

2006). 

 

5.2.3.2 Abandono do trabalho pelo familiar 

 

Um aspecto importante a se considerar é o abandono do trabalho, 

gerando redução no orçamento familiar, provocando desestruturação da família em 

termos econômicos, resultando em tensão emocional além da financeira. 

Como foi possível perceber, o familiar deixa o trabalho para acompanhar 

o parente no hospital em período integral. É preciso considerar as dificuldades 

apresentadas por ele de não poder assegurar o sustento da família em decorrência 

de situações oriundas da hospitalização. 

 
[...] é triste, mas necessário (choro). Deixei casa, trabalho e 
estudo para acompanhá-la [...]. (F1). 
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Eu deixei minha filha, meu pai e deixei meu trabalho [...] eu 
estou aqui há onze dias. (F10). 
 
[...] está sendo muito ruim, eu deixei casa, tem as coisas, tem o 
meu trabalho pra eu ganhar o meu dinheiro. Estou precisando 
de dinheiro tenho que comprar as fraldas dela [...] pra dormir é 
nessa espreguiçadeira, amanhece toda doída... não pode 
trazer lençol [...] as roupas ficam lá embaixo [...] aqui não tem 
como lavar as roupas. (F16). 
 
É difícil [...] eu tive que sair do meu emprego [...] os meus filhos 
não estão comigo, estão com a avó [...] tem o meu marido que 
chega estressado [...]. Como eu disse para a minha patroa em 
primeiro lugar vem o seu dinheiro pra mim vem a minha mãe. 
(F18). 
 

A hospitalização de um familiar é uma situação estressante, e quando 

ocorre de forma repentina, restando pouco tempo para adaptação às varias 

mudanças decorrentes da internação, é um estado que pode produzir 

desorganização e, em consequência, é possível surgir vários tipos de necessidades 

(FREITAS; KIMURA; FERREIRA, 2007). 

 

5.2.4 Necessidades do familiar no Hospital 

 

A PNH recomenda que os usuários possam ter acompanhantes e uma 

estrutura para recebê-los, uma equipe multidisciplinar para atendê-los e um 

ambiente adequado. Flexibilizar as normas de troca desses acompanhantes para 

que o usuário sempre tenha perto de si uma pessoa de seu ciclo social, cadeiras e 

poltronas nos quartos e grupo de apoio aos familiares (FALK et al., 2006). 

São duas as subcategorias: 

 

5.2.4.1 Acomodações do familiar no Hospital 

 

De acordo com as falas, a necessidade que mais se destacou durante a 

hospitalização está relacionada às acomodações destinadas para o familiar em uma 

cadeira não confortável, prejudicando o descanso e ocasionando dores no corpo e 

cansaço físico. Isso pode estar relacionado ao longo período de permanência no 

hospital e ao fato de terem que cuidar do parente em tempo integral, sem as 

condições ideais para um repouso eficiente.  
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À noite durmo na preguiçosa e, acordo toda quebrada, coloco 
as pernas na cadeira. (F2). 
 
Pra dormir é na preguiçosa. (F3). 
 
Eu acho ruim em termo de dormida, eu durmo numa cadeira eu 
acho desconfortável. (F5). 
 
Ter uma pessoa pra acompanhar ele [...] tenho problema de 
coluna [...] a noite sentada em uma cadeira é muito ruim. (F6). 
 
[...] A condição de repouso à noite é difícil nas cadeiras [...] não 
dá pra se acostumar é dor nas costas [...] mas pelo menos uma 
poltrona. (F7). 
 
Principalmente essa parte da dormida [...] uma poltrona [...] 
porque quem passa meses não dá pra aguentar ficar sentado 
dormindo numa espreguiçadeira [...]. (F14). 
  
Pra dormir é em uma preguiçosa [...] dormir não, passar a noite 
[...] um bate bate no outro. A coluna se tá boa se tá entortada 
eu não sei. (F15). 
 
Na hora de dormir você não tem um conforto, a gente passa a 
noite na preguiçosa com as pernas na cadeira branca. (F18). 
 
 

5.2.4.2 Higiene do familiar no Hospital 

 

  Ao assumir a família como parceira, na assistência, é necessário 

considerar e reconhecer que ela é também foco da assistência e por isso deve ter 

suas necessidades atendidas, um espaço para que o familiar possa ter um local 

apropriado para lavar as roupas, um banheiro de uso exclusivo para o familiar 

realizar sua higiene, possibilitando assim ter privacidade e conforto. 

 
[...] você não pode trazer tanta roupa, não tem onde lavar 
roupa [...] Tem que estar aqui direto quem é de fora [...] quem 
mora aqui é bom porque reveza com alguma pessoa, vai em 
casa troca de roupa. (F1). 
 
As minhas roupas sujas estou pedindo pra uma tia minha lavar 
porque quem mora no interior é bem difícil [...] não recebi 
orientações sobre infecções. (F3). 
 
[...] as roupas ficaram na portaria quando eu precisar tenho que 
ir pegar lá [...] eu tenho pressão alta [...] a gente usa o mesmo 
banheiro dos pacientes. (F6). 
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 [...] não ter com quem revezar pra você lavar uma roupa ou até 
dormir um dia em outro canto [...] eu já estou aqui há vinte um 
dias [...] eu vou ver se vem alguém pra poder eu ir em casa 
lavar as roupas. (F7). 
 
[...] uma surpresa que eu não sabia que ia ficar [...] minha 
cunhada me empresta as roupas dela até eu ir em casa. (F8). 
 
[...] o lençol pra me enrolar não é permitido trazer. O ruim é o 
frio [...] às vezes dói as costas. (F10). 
 
Não dão lençol [...] e não pode trazer. Às vezes na madrugada 
é muito frio, pelo menos deixar trazer o lençol de casa. (F14).  
 
[...] acomodação, privacidade, o banheiro está dividido com 
diversas pessoas, doenças diferentes [...] privacidade e 
conforto, que ainda é precário. (F19). 
 

A humanização também esta relacionada à organização do serviço de 

saúde, envolvendo investimento na estrutura física da instituição e arquitetura, 

considerando que esse é uma dimensão significativa na humanização, interferindo 

no conforto do paciente e sua rede de apoio (CASSATE; CORRÊA, 2005).  

Quando se pensa em cuidado, principalmente de doentes hospitalizados, 

deve-se incluir a família. A presença de um familiar pode propiciar o bem-estar de 

seus membros, bem como influenciar a evolução do processo saúde – doença.  

 

5.2.5 Ajuda do familiar ao paciente no Hospital 

 

O familiar compreende que tem papel importante ao cuidar do parente, e 

quando solicitado é sempre presente, dá apoio psicológico, acompanha e auxilia no 

cuidado às necessidades básicas, proporciona um ambiente familiar, conforto, 

segurança, e diminui a ansiedade, colabora na observação das alterações no quadro 

clinico e comunica à equipe. 

 

5.2.5.1 Apoiando 

 

Dando apoio [...] acompanhando ela [...] falar pela pessoa [...]. 
(F1). 
 
[...] todo apoio [...] ela nunca esta só [...]. (F4). 
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Dando apoio, dando conforto [...] compreensão [...]. (F13). 
 
[...] compreendendo ele [...] não ficar muito ansiosa, não chorar 
perto dele [...]. (F21). 
 

5.2.5.2 Dando força 

 
Dando forças pra ele, acompanhando ele. (F5). 
 
Ficando forte aqui na frente dela [...] dando força pra ela [...]. 
(F10). 
 
Eu só faço dizer que tenha paciência [...]. (F11). 
 
[...] dando forças, positividade [...] e muita fé. (F20). 

 
 
5.2.5.3 Cuidando 

 
[...] o que eu estou fazendo agora [...]. (F3). 
 
Do modo como eu já estou ajudando, ficando aqui com ele [...] 
cuidando dele [...]. (F6).  
 
Ajudando, cuidando [...]. (F9).  
 
[...] dando atenção, cuidando como deve ser cuidado e tendo 
muita paciência [...]. (F17). 
 
Ajudando com paciência, com amor [...]. (F12).  
 
 

5.2.5.4 Acompanhando 

 
[...] eu fazendo é o suficiente [...] a par de tudo que está se 
passando [...]. (F7).  
 
Acompanhando, tá do lado dela [...]. (F8).  
 
[...] acompanhando ela, cuidando dela do jeito que eu posso. 
(F14). 
 
[...] ficando do lado dela. (F15).  
 
[...] estando do lado dela [...] Não deixando ela sozinha [...]. 
(F18).  
 

Como eu já estou fazendo, dando auxilio, acompanhando [...]. 
(F22). 
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O apoio que acontece entre os familiares, cuidando de si e do seu parente 

no hospital, é fundamental. É necessário serem reconhecidas e fortalecidas estas 

redes, a fim de contribuir para que se torne uma estratégia versus o peso da 

hospitalização (MONTICELLI; BOEHS, 2007). 

 

5.2.6 Formas de ajuda 

 

Durante a hospitalização, independentemente do tempo em que á família 

permaneça no hospital, ela está envolvida entre o que é instituído com relação às 

regras serem seguidas para a sua permanência (MONTICELLI; BOEHS, 2007).  

  

5.2.6.1 Informações ao familiar 

 

No que concerne a essas categorias, os familiares revelam em suas falas 

que necessitam da assistência humanizada, de informações sobre normas e rotinas, 

o estado de saúde do seu parente, educação em saúde, uma sinalização com faixas 

que permita o trânsito do familiar a lugares específicos, nas dependências do 

hospital. Observa-se que não há um manual de orientações ao paciente internado e 

ao familiar, resultando numa possível incompreensão e não cumprimento das 

normas e rotinas. 

 
[...] a humanização de cada pessoa desde o porteiro até o 
médico, o maqueiro [...] não há sinalização com faixas [...] Mais 
informação de educação em saúde [...] Informações sobre 
pacientes com outras infecções que estão no mesmo quarto 
sem querer entrar na vida particular das pessoas. (F1). 
 
As informações sobre a cirurgia [...]. (F2). 
 
[...] Não ouve informação sobre o risco de infecção nem da 
nossa parte e nem do hospital, aonde não deve ir nem o que 
deve fazer. Não houve esse tipo de orientação não [...]. (F4). 
 
[...] informações, eles dizerem o que pode e o que não pode 
[...] um canto pra gente ficar mais a vontade na hora de dormir, 
não ter que usar o mesmo banheiro que os pacientes [...] 
alimentação a gente ter que descer lá pra baixo enfrentar fila 
enquanto isso o paciente fica aqui. (F6). 
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[...] Quando eu preciso andar aqui dentro do hospital eu vou 
perguntando às outras pessoas. (F21). 

 

5.2.6.2 Apoio psicológico 

 

Nas falas dos familiares notamos a necessidade de apoio como estratégia 

para diminuir a ansiedade. Eles consideram importante receber atenção, de um 

grupo de apoio, poder compartilhar sentimentos, trocar experiências, receber 

informações, orientações e suporte psicológico para o enfrentamento, o que 

contribuirá para minimizar o estresse causado pela hospitalização. 

 
Eu acho que só mesmo a conversa resolve. (F5). 
 
[...] mais terapia não só para o paciente mais assim para o 
acompanhante [...] o cansaço físico, o cansaço emocional. 
(F7). 
 
O apoio, as palavras, que às vezes a gente tá aqui, que nem 
ontem a gente foi lá no grupo a gente conversa a gente se 
apoia, ter assim um grupo. (F10). 
 
[...] um apoio psicológico [...] é muito cansado a gente está aqui 
todo dia [...] Se tivesse um suporte com psicólogo [...] 
orientando a gente porque é difícil a gente esta lutando com 
uma pessoa assim. As vezes ela quer falar, aponta a gente não 
entende. (F11). 
 
[...] um apoio pra ela [...] de agora em diante cada dia fica mais 
difícil. (F13). 
 
[...] eu fico demais sobrecarregada é só eu e a minha irmã. No 
dia que a Doutora falou, eu precisei de uma pessoa pra 
desabafar, pra chorar que eu não esperava isso da minha mãe 
o que ela disse. Eu chorei muito, muito, eu precisava de uma 
pessoa ou da família. Quando você está aqui sem ninguém pra 
lhe dar um apoio, só aqui nesse banco chorando e olhando pra 
ela numa situação dessa [...] eu sei que eu vou sentir falta que 
é só eu e ela dentro de casa, eu já estou pensando nisso [...] 
Uma ajuda de alguém que eu pudesse compartilhar, ouvir, um 
apoio. Alguém pra conversar no momento da dor é importante 
o apoio nessa hora. (F16). 
 
[...] uma ajuda psicológica para a aceitação e o enfrentamento 
[...] eu não pude conversar com ninguém sobre o diagnóstico, 
estou enfrentando a realidade. (F17). 
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A psicóloga é uma ajuda importante com certeza ás vezes você 
esta tão deprimida que ás vezes a pessoa ver na aparência da 
gente que a gente esta debilitada, tá cansada [...]. (F18). 
 
Eu acho que atenção é muito importante [...]. (F19). 
 
No caso dela um psicólogo sim. (F20). 
 

A humanização como política é necessária para o desenvolvimento da 

afetividade. A sensibilidade, a abertura para a escuta e o diálogo, com vistas a 

acolher o usuário, o desenvolvimento de atitudes de valorização da família são 

fundamentais para a humanização preconizada pela PNH por meio de seus 

dispositivos. O oferecimento, às famílias de um grupo de apoio (CASATE; CORRÊA, 

2005). 

 

5.3 Realização do Grupo de Suporte para Acolhimento aos Familiares como 

estratégia da Política de Humanização 

 

Os familiares receberam informações e foi uma oportunidade para 

esclarecimento das dúvidas, elaboração de perguntas e satisfação de suas 

necessidades de informações. Foram estimulados à reflexão e discussão dos 

assuntos e compartilhamento de seus sentimentos e experiências. 

No GSF, os participantes foram estimulados a verbalizar e expressar 

emoções para aliviar o sofrimento, os sentimentos de solidão e isolamento social e 

possibilitar a troca de experiências e reflexão sobre si mesmo por meio da escuta 

terapêutica. A participação em grupos permite as pessoas vivenciarem experiências 

significativas, o que pode mudar sua compreensão dos fatos da vida e apoiar na 

aquisição de atitudes mais saudáveis para o enfrentamento de problemas (SOUZA, 

2011). 

No quadro 2 estão indicadas as sete categorias e as 11 subcategorias 

identificadas nas falas dos participantes do Grupo de Suporte. 
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Quadro 2 – Categorias e subcategorias identificadas nas sessões grupais com 26 
familiares. 2013. Fortaleza  

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

5.3.1 Sentimentos do familiar ao 
acompanhar o paciente 

5.3.1.1 Sentimentos positivos 
5.3.1.2 Sentimentos negativos 

5.3.2 Dificuldades do familiar em lidar 
com seus sentimentos  

5.3.2.1 Não poder chorar diante do 
paciente 
5.3.2.2 Medo da perda do paciente 
5.3.2.3 Aceitar a morte do paciente 

5.3.3 Dificuldades do familiar no hospital 5.3.3.1 Familiar residir fora da capital  
5.3.3.2 Experiências negativas 
anteriores do familiar  

5.3.4 Necessidades do familiar no 
hospital  

5.3.4.1 Acomodações do familiar no 
hospital 
5.3.4.2 Apoio psicológico à sobrecarga 
física e emocional do familiar 
5.3.4.3 Permanência do familiar no 
hospital 

5.3.5 Como o familiar gostaria de se 
sentir 

----------------------------- 

5.3.6 Formas de ajuda 5.3.5.1Informações  

5.3.7 Avaliação do grupo de suporte 
pelo familiar 

---------------------------------- 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3.1 Sentimentos do familiar ao acompanhar o paciente 

  

5.3.1.1 Sentimentos positivos 

 

No respeitante a essas subcategorias, durante a apresentação dos 

participantes do grupo, os familiares citaram sentimentos positivos, como alegria e 

felicidade, em virtude da melhora no estado de saúde do seu parente, na 

recuperação, satisfação pelo fato de poder cuidar, na descoberta do diagnóstico, a 

confiança no tratamento que o parente está recebendo.  

 
[...] confiante [...] sinto, porque a minha mãe foi diagnosticada 
agora [...] o diagnostico não foi [...] Mas em vista do que a 
gente esperava que fosse graças a Deus bem positivo. [...] 
alegria por que os médicos chegaram a conclusão e ela vai 
começar a tomar os remédios [...] estou cansada mais feliz, 
pois minha mãe provavelmente vai ter alta. (F10).  
 
Estou feliz porque minha filha esta se recuperando. (F14). 
[...] eu estou satisfeita porque eu estou aqui com ele. (F24). 
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Alegria de cuidar da minha mãe, de poder cuidar dela, ela 
sempre cuidou de mim [...]. (F29).   
 
[...] nesse momento eu estou muito feliz, porque a minha irmã 
está operada [...] que tudo deu certo. (F32). 
 

Sentimentos como a fé e a esperança apareceram nas sessões do GSF 

de modo intenso. A fé está diretamente relacionada ao medo da perda do ente 

querido, do confronto com o diagnóstico. Conscientes da própria impotência, 

exprimem a esperança da cura de seu parente em Deus.  

 
[...] tem que haver uma força, eu digo assim, acreditar em 
Deus, que em qual quer canto eu vou acreditar em Deus, essa 
fé, buscar a Deus e acreditar, Deus pode tudo. (F7).  
 
[...] mas a voz não volta [...] ai eu peguei quando ela disse isso 
eu disse “tenho fé em Deus que volta. Deus é quem sabe”. 
(F11).  
 
[...] tudo a gente tem que entregar nas mãos de Deus em 
primeiro lugar está ele e segundo os médicos. (F14).  
 
[...] tudo a gente tem que entregar nas mãos de Deus. (F32).  
 
[...] Estou mais confiante de que tudo irá dar certo, e logo Deus 
irá dar a saúde total de minha mãe. (F35). 
 
[...] mais se Deus quiser vai melhorar. Aqui os médicos dela 
são muito bons e as enfermeiras também são [...] eu não tenho 
o que reclamar. (F37).  
 

As crenças espirituais e a religião auxiliam o familiar no enfrentamento 

das situações criticas. A fé em Deus está diretamente ligada a aspectos positivos, 

encontrando-se na religião um conforto, proporcionando confiança e a esperança da 

cura, tornando-se assim um refúgio ante a situação critica (VIEIRA et al, 2013). 

 

5.3.1.2 Sentimentos negativos 

 

Em algumas falas, a tristeza pela situação vivenciada foi um sentimento 

predominante manifestado pelo sofrimento vivido em decorrência do risco iminente 

de morte, da descoberta do diagnostico, da aflição intensa e medo por saber da 

gravidade do seu parente.  
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[...] quando você está aqui [...] você não pode expor sua 
tristeza, não pode expor o seu cansaço, você não pode expor 
as suas necessidades para uma pessoa que está aqui [...] Eu 
acho muito triste [...] você quer a cura e essa cura de repente 
não vem, você fica desnorteada porque não encontra essa cura 
e acaba você ficando cada vez mais triste, sem esperança. 
(F7). 
 
[...] eu sou uma sofredora, porque eu tenho um coração 
humilde, sempre sofri com meu pai e mãe e agora ela (irmã). 
(F12). 
 
[...] eu vim com esperança (choro), mas ai o médico disse que 
não tem cura, só melhora, só tem melhoras, ai vai fazer a 
cirurgia pra melhorar, mas pra cura não tem. (F14). 
 
Eu fico triste por a minha mãe esta deitada nesta cama [...]. 
(F23). 
 
Eu me sinto triste ver a minha mãe daquele jeito (choro). (F28). 
 
Ás vezes eu choro pelo o problema do meu pai [...] tem um 
problema seríssimo, fez uma cirurgia hoje, mas a gente tem de 
ser forte e agradecer que ele viveu oitenta e três anos (choro). 
(F36). 
 
 [...] a gente fica com o coração apertado de tanta angústia [...]. 
(F38). 
 

5.3.2 Dificuldades em lidar com os seus sentimentos 

 

Os familiares demonstraram nas falas o fato de que, ao presenciarem o 

sofrimento do parente e sentirem a impotência diante do diagnostico, tiveram 

dificuldades em lidar com os seus sentimentos. As emoções ficaram intensas, pois 

não estavam preparados para lidar com a situação. Mesmo tentando serem fortes, 

demonstram a incapacidade de suportá-los. 

São três as subcategorias, adiante delineadas.  

 

5.3.2.1 Não poder chorar diante do paciente 

 

No processo da hospitalização, há o impacto emocional do adoecimento, 

produzindo sentimentos diversos e difíceis de conter e são intensificados quando o 

familiar tenta esconder do seu parente para poupá-lo. O familiar encontra-se 
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fragilizado e abalado emocionalmente, necessitando de suporte. Tal é observado 

nas falas, quando revelam que não choram na frente do paciente, que choram 

escondido no banheiro para esconder as lágrimas.  

 
É a pior coisa que tem é você querer chorar e não poder, você 
sabe que tem de sorrir. (F7). 
 
[...] você não pode chorar na frente do paciente, você tem que 
estar sempre sorrindo por mais que por dentro esteja tudo 
destruído porque se acontecer alguma coisa ela vai notar logo. 
É difícil. (F10). 
 
[...] eu tentei ficar forte mais eu chorava tanto, ela começou a 
chorar, ai eu [...] é triste pra uma mãe ver seu filho sendo 
furado. (F14). 
 
[...] eu mesmo não chorei na frente dela, quando eu sai ai eu 
me acabei de chorar, sai do quarto ou então entro no banheiro, 
ai eu não aguento, ai fazer o quê? Tem que deixar as lágrimas 
cair (choro), ai depois sai como se não tivesse acontecendo 
nada [...]. (F32). 
 
Eu choro escondida, eu vou pra dentro do banheiro. (F36).  
 
[...] Eu estava do lado dele e ao mesmo tempo eu chorava por 
dentro, eu não podia chorar na frente dele. (F38). 
 

 
5.3.2.2 O medo da perda do paciente 

 

O medo é manifestado nas falas ao demonstrarem os seus sentimentos 

diante da morte, experiências anteriores e a descoberta do diagnóstico. O medo da 

perda do parente justifica-se pelos possíveis riscos de morte presentes no processo 

da doença, causando impacto e dor no familiar, levando a sentimentos negativos, 

relacionadas à morte e ou incapacidades representando uma ameaça à segurança 

da família. 
 

É uma coisa que a gente sabe mais ninguém nunca aceita. É 
mudança demais, é direto, e nos seus pensamentos só vêm 
coisas que não é positivo. Você tem um medo, aquele medo de 
perder. Aqui todo mundo tem risco, então todo hospital tem um 
risco, então você tem aquele medo, quando você tem medo, 
você não pode desprezar aquele medo. Você quer a cura e 
essa cura de repente não vem, você fica desnorteada porque 
não encontra essa cura e acaba ficando cada vez mais triste, 
sem esperança. (F7).  
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Quando ela chegou aqui que ela foi fazer outro exame [...] para 
investigar o que é. A gente fica com medo. (F10). 
 
Eu estou perdendo a minha irmã os outros todos são homens 
se não (choro) tudo isso é muito difícil [...] por mais que esteja 
doente mais você nunca esta preparada pra isso, eu sei que é 
um abalo, é uma dor e uma perda, mesmo quando esta muito 
doente mesmo assim é um abalo. (F13). 
 
Minha vida e de minha família tem passado por uma 
tempestade, pois perdi minha mãe há um ano, e hoje estou 
com meu pai doente. (F25).  
 

5.3.2.3 Aceitar a morte do paciente 

 

Percebemos pelas falas que a morte constitui um acontecimento que traz 

muito sofrimento e que choca; é negada, dificultando a aceitação. O contato com o 

risco de morte do seu parente os angustia profundamente, causando ansiedade, 

tristeza, dor, pois não aceitam a morte como uma etapa da vida.  

 
É uma coisa que a gente sabe mais, ninguém nunca aceita. 
(F7). 
 

[...] a gente nunca está preparada pra essas situações, você 
nunca pensa que vai acontecer com você ai quando acontece 
você fica bastante debilitada. (F10). 
 
[...] a voz dela não volta ai eu peguei quando ela disse isso eu 
disse “tenho fé em Deus que volta”. Deus é quem sabe. A 
minha mãe é nova, aconteceu tudo isso (choro) de uma vez só. 
(F11). 
 

Por mais que esteja doente você nunca está preparada pra 
isso, eu sei que é um abalo, é uma dor é uma perda. (F13). 
 
O médico disse que não tem cura, só tem melhoras, ai vai fazer 
a cirurgia pra melhorar, mais pra cura não tem [...] mais, ai é 
muito triste. (F14). 
 
[...] eu acho que ele percebeu sobre o diagnóstico ele ficou 
insistindo ficou zangado, porque fica zangado, só que eu nunca 
vou contar porque eu não perdi a esperança. (F22). 
 
Eu nunca pensei de passar isso, a gente não pensa que vai 
passar por uma situação. Passa o vizinho, outra pessoa, mais 
a gente jamais pensa que vai passar por aquele problema e ai 
bate na porta. (F32). 
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5.3.3 Dificuldades do familiar no Hospital  

 

As dificuldades dos familiares que residem fora da capital são inegáveis: 

enfrentaram o desafio da hospitalização prolongada e, como consequência, da longa 

permanência há a sobrecarga e o sofrimento físico, pois vivenciam sentimentos de 

solidão, longe da sua rede social.  

São três as subcategorias, a seguir descritas. 

 

5.3.3.1 Familiar residir fora da Capital 

       

O familiar, ao acompanhar o paciente, tem agravado o seu sofrimento 

com os desgastes físicos e emocionais, pelo longo período sem revezamento, sem 

um local apropriado para lavar roupa. 

 
Eu moro em Alto Santo [...] é longe [...] ai eu deixo uma pessoa 
aqui, ai Deus me livre precisa assim de uma decisão de uma 
coisa. (F10). 
 
[...] eu sou do interior, eu moro em Paraipaba [...] só é eu 
mesma, eu estou ficando direto. (F12). 
 
[...] que entra com bem pouquinha roupa, que não tem família 
por aqui e que traz três roupas no máximo e passa ás vezes 
dois meses, e ai como é que faz? lavar também não pode. 
(F14). 
 
[...] eu trouxe pouquíssima roupa, não tenho onde lavar [...] Eu 
não tenho parente aqui [...] o dinheiro pra ir e vir não tem pra 
gente voltar e indo todo dia [...] quando eu cheguei aqui eram 
quatro horas da manhã e eu me perdi [...] ai eu fique ai fora até 
de manhã até dar sete horas. (F32). 
 

5.3.3.2 Experiências negativas anteriores do familiar  

 

Estas experiências fazem com que revivam o sofrimento que ocorrem 

pela falta de apoio e as dificuldades em lidar com os sentimentos.  

 
[...] eu sou uma pessoa sofredora. Eu já cuidei do meu pai e da 
minha mãe e agora ela. (F12). 
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[...] quando o meu pai morreu, eu tive que mesmo assim, na 
dor eu tive que levar um não do hospital, porque ele passou 
mal e era muito difícil conseguir uma vaga. Porque ele 
agonizava o tempo inteiro e eu fiquei com ele o e isso me 
sufocou. (F13). 
 
[...] a gente perdeu há pouco tempo a minha mãe, agora 
agente está com o pai doente também. (F25). 
 
 

5.3.3.3 Permanência do familiar no Hospital 

 

Percebemos que o familiar permanece um longo período no hospital, 

onde se forma uma rede entre os acompanhantes, os vínculos de amizades. 

 
Nossa dessa vez eu estou há mais de dois meses [...] de 
semana em semana vejo gente entrar e sair e vai perdendo 
aquele vínculo de amizades ai começa tudo de novo; Quando 
você fica direto com o paciente [...] você vê o pensamento dela, 
você conversa com ela é muito difícil; [...] há essa integração 
com os pacientes assim que chega começa interagir, começa a 
se auxiliar, começa a ajudar. Num tá aqui, mais precisando, 
não pode ir ali que eu fico tomando de conta [...] essa questão 
de ajudar quando um esta precisando, um banhar ou sair [...] 
pessoas que estão lá que ajudam e isso é positivo. (F7). 

 
[...] eu estou há vinte e oito dias com a minha irmã [...]. (F12). 
 
Tá com dois meses que a minha mãe está aqui e durante 
esses dois meses eu só vou um dia na semana em casa. 
(F23).  
 
 

5.3.4 Necessidades do familiar no Hospital 

 

A família e o cuidado são duas classes intimamente relacionadas e é na 

família o lugar onde é produzido o cuidado e ocorre a proteção de seus membros. 

Se é definida como unidade de cuidado, então, ela deve ser igualmente cuidada, 

orientada quando ela se encontra fragilizada (STAMM; MIOTO, 2003). 

São duas as subcategorias, comentadas à frente. 
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5.3.4.1 Acomodações do familiar no Hospital 

 

Pelas falas dos familiares, observamos que há sofrimento físico relatado, 

como dores nas costas, as cadeiras são desconfortáveis para o repouso a noite, 

ocasionando o cansaço, interferindo no conforto e no bem-estar. Há falhas na 

estrutura física, não há local apropriado para a guarda dos pertences, sendo assim 

apontada a necessidade de investimento nesse sentido para o processo de 

humanização.  

 
Porque a gente tem de dormir. Dormir não passar à noite 
naquela preguiçosa. (F14). 
 
[...] assim o que eu acho ruim no hospital é assim é a maneira 
de dormir, no outro dia eu amanheço toda cheia de dor. (F21). 
 
[...] eu não dormi nada ontem essa cadeira dói muito ás costa 
da gente [...]. (F32). 
 
[...] a bolsa fica lá embaixo [...] ai quando precisa tem que ir lá 
em baixo, se tivesse um armário aqui em cima. No caso da 
minha mãe ela não pode ficar só, principalmente as mulheres 
pegar absorvente e trazer naquele saco transparente. (F34). 
 
[...] à noite quando chega o plantão, naquela preguiçosa, 
misericórdia. (F35). 
 
 

5.3.4.2 Apoio à sobrecarga física e emocional 

 

O familiar no hospital tem agravado o seu sofrimento com os desgastes 

físicos e emocionais a que está exposto, com o cansaço decorrente dos longos 

períodos sem descanso ou revezamento. O sofrimento emocional pelo processo da 

doença o faz sentir tristeza, medo, angústia, ansiedade, impotência diante do 

diagnóstico e chora sob o problema. Percebemos nos discursos que eles 

necessitam receber apoio psicológico, de alguém para ouvi-los falar dos 

sentimentos, prover informações e apoiá-los. Eles precisam ainda ser acolhidos. 

 
Você quer a cura e de repente não vem você fica desnorteada 
acaba ficando triste sem esperança. Vir com um parente, você 
já está bastante carente. Você tem aquele medo de perder 
quando você tem medo você não pode desprezar aquele 
medo. (F7). 
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Hoje eu estou toda quebrada, eu estou com uma dor tão 
grande daqui pra cá (região cervical) [...] eu estou com 
saudades dos meus familiares. Tem momento assim que da 
vontade de eu sumir, porque você ver uma pessoa sua só 
sofrendo. Um dia desse eu tive uma crise de choro, você ver 
aquilo ali sem você puder fazer nada, eu já emagreci quinze 
quilos, eu estou sentindo o corpo pedindo, eu não vou 
aguentar, eu vou adoecer. Já faz um tempo que eu sofro com a 
doença da minha mãe, preocupação, por cima de 
preocupação. (F10). 
 
É muita coisa, eu acho que é mais de um ano. Ela não fala, 
não come. É muito difícil. (F11). 
  
Eu sinto dor nas costas eu tenho problema de coluna. (F12). 
 
A minha irmã esta doente e ela é muito ela é muito jovem. Eu 
estou perdendo a minha irmã, tudo isso é muito difícil, é muito 
difícil, eu fico direto com ela, eu sei o quanto ela está sofrendo. 
(F13). 
 
O tratamento pra limpar o sangue, eu tentei ficar forte mais eu 
chorava tanto, ela começou a chorar. É triste pra uma mãe ver 
seu filho sendo furado como se fosse um pedaço de pau 
(choro), como se fosse um objeto, furando enfiando aquele 
negócio. (F14). 
 
O caso dele é grave, é na medula, é tanto que quando ela 
(Coord.) me encontrou (no corredor) eu estava até chorando, 
porque eu acho que é mínima a chance dele voltar a andar e 
ele só tem vinte e sete anos. (F22). 
 
Estou com cinco dias que estou com dor na coluna. (F23). 
 
Eu me sinto muito cansada ai eu quero ir pra casa eu não 
tenho com quem revezar. Há um mês eu estou acompanhando 
a minha mãe. (F28). 
 
Não é porque vá se desesperar mais quando ele chora, quando 
eu vejo ele chorar ai eu me acabo por dentro. (F38).  
 
 

5.3.5 Como o familiar gostaria de se sentir 

 

Nas falas, alguns dos familiares expressaram o fato de que se sentiam 

confiantes e satisfeitos, com esperança de se sentirem melhor. Eles deixam bem 

claro que era assim que eles gostariam de se sentir, na esperança de momentos 
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que os fizessem se sentir melhor do que eles estavam. É preciso estar bem para 

enfrentar a situação de estresse. 

 

Você diz: [...] vai dar certo, eu vou sair dessa ela vai se curar. 
Então eu acho assim, hoje aqui eu acho muito positivo isso 
essa solidariedade. Eu não quero nem pensar que eu não sei 
qual é a resposta que eu vou ter. Eu só quero pensar que vai 
dar certo e que daqui a alguns dias ela vai estar em casa. Eu 
quero deixar as duvidas e levar as soluções. (F7). 
 
Eu venho buscar forças e deixar companheirismo. (F10). 
 
Venho buscar alegria, mais alegria. (F12). 
 
Eu escolhi as palavras segurança, fé e esperança, eu tenho 
muita fé em Deus e a fé me da muita segurança pra eu seguir 
em frente. Esperança porque quem espera por Deus não cansa 
e sempre tem esperança. (F17). 
  
[...] eu estava muito triste mais agora eu estou [...] confiante, 
estou feliz. (F18). 
 
Eu escolhi confiança, porque eu confio nas promessas de Deus 
e eu espero elas se cumprirem. (F21). 
  
Eu venho buscar acolhimento [...]. (F22). 
 

Eu quero deixar a doença para traz e quero levar a saúde. 
(F26). 
 

Eu escolhi com fé, confiança e alegria porque, mesmo a gente 
chorando de olhos escondido na frente do paciente a gente tá 
mostrando alegria, feliz e a confiança a gente tem de confiar e 
ter fé. (F36). 
  
 As palavras fé e confiança, eu tenho muita fé em Deus e 
confiança que ela vai ter uma boa melhora pra ir pra casa. 
(F37). 

 
 
5.3.6 Formas de ajuda 

 

O familiar considera uma forma de ajuda ás informações fornecidas no 

ambiente hospitalar. A falta de informações e orientações sobre o diagnóstico, 

infecção hospitalar, os procedimentos a serem realizados causam ansiedade, medo 

e insegurança. É importante que as dúvidas sejam esclarecidas como estratégia 

para minimizar o sofrimento. É preciso estar bem para enfrentar a situação. 
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5.3.6.1 Informações 

 

E aqui a gente nota que tem mais gente de fora do que da 
própria cidade, de repente você acaba adquirindo qualquer tipo 
de doença de tanta gente, que tem um monte de bactérias. 
(F7). 
 
No caso da minha mãe não consegui encontrar não o 
diagnostico [...] eles acham que pode ser uma vasculite [...] só 
que não está chegando ao diagnóstico. Quando você pensa 
que está chegando ai vai aparece outra coisa, (F10). 
 
Ela tem tuberculose só que é aqui nos gânglios (ganglionar). 
(F18).  
 
Está ainda querendo saber a causa. (F22). 
 
Minha mãe, a gente pensa que ela roncando os olhos fica meio 
aberto, gelada, suada, molha ai eu chamo as meninas. (F23). 
 
Ela foi fazer uns exames lá em Sobral ai ela fez um monte de 
exames, pagou pra fazer. Pra descobrir, ela veio descobrir 
aqui, em Fortaleza, no hospital. (F32). 
 
Não pode um funcionário que está trabalhando numa urgência 
atender daquele jeito. (F34). 
A ablação foi feita porque aumentava a pressão dela do 
organismo, transmitia mais impulso, aí a pressão dela subia 
eles fizeram uma queimação dessas artérias, essa ablação [...]. 
(F35). 

 

5.3.7 Avaliação do grupo de suporte pelo familiar 

 
A avaliação dos familiares sobre sua participação no grupo foi positiva, 

muito importante para ajudá-los; naquele momento, sentiram-se acolhidos. 

Consideraram importante participar por terem com quem conversar e perceber que 

não são somente eles a enfrentar dificuldades, ao conhecer outras pessoas e fazer 

outras amizades. 

Percebe-se nas falas dos familiares a importância de não se sentirem 

sozinhos em sua experiência. Sua participação no grupo permitiu perceber que ela 

está na mesma situação de outros familiares. Referem-se ao grupo como uma 

oportunidade para falarem sobre o que estavam sentindo, um espaço de escuta de 

compartilhamento de sentimentos. 
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Ao participarem do GSF, eles se sentiram acolhidos e acham que deveria 

ser levado a outros para que possam vir para falar e escutar. 

 
Deve continuar é uma coisa boa é positivo e deve ser levado a 
outras pessoas. (F7). 
 
Gratificante. Agente saiu do clima pesado, foi descontraído, 
conhecemos outras pessoas. Foi bom eu tô saindo mais 
animada, cheguei cansada e melhorei das minhas dores com o 
relaxamento. Quando a gente está dentro do hospital você só 
vê doença, se você não tiver cuidado você entra em 
depressão, então esse momento é importante. (F10). 
 
Achei bom, eu gostei. Aqui a gente vê que tem outras pessoas 
que está vivendo a mesma situação. O que a gente tá 
passando a gente vê outro que tá passando também. (F12). 
 
Muito bom porque é difícil a gente ter assim uma oportunidade 
de conversar os problemas, mesmo os da família. Às vezes a 
gente quer conversar e não entende diz assim: Há não sei o 
que, por exemplo: Eu sou evangélica, as pessoas vem e diz 
logo assim: Há tu é crente, pra que tu vai chorar confia no 
senhor e pronto, a gente se sente só, tem medo. Foi muito 
bom, eu desabafei. (F14). 
 
Ótimo, eu achei maravilhoso, até das minhas dores eu estou 
melhor, até as minhas dores aliviou. (F17). 
 
Foi ótimo. E é porque você me pegou na hora em que eu 
estava muito triste, chorando, mas eu consegui trabalhar aqui, 
que eu não sei dizer da onde vem tanto otimismo porque eu 
não sou uma pessoa que não consigo ficar feliz, não sei se é o 
momento de desespero porque é um momento de muito 
desespero [...]. (F22). 
 
Foi ótimo, bom momento de desabafar, de contar o sofrimento 
da gente, e aqui à gente consegue encontrar pessoa triste e no 
momento agente faz ela ficar alegre, de conversar e fazer 
novas amizades. (F23). 
 
Acolhedor. Foi bom. (F25). 
         
Às vezes a gente pensa que só agente sofre, não, não é só a 
gente que sofre, quando agente vê a dificuldade de cada 
pessoa. (F29). 
  
É muito importante esse momento, todo mundo aqui precisa de 
um sorriso, uma palavra, um aperto de mão. O melhor é que, 
mais gente viesse, que outras pessoas possam também 
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escutar, falar [...] eu sei que a gente não pode mudar as 
pessoas mais a gente tem que fazer a nossa parte. (F34). 
 
Bem agradável. Está sendo ótimo porque a gente esta 
podendo desabafar. (F35). 
 
Pra mim foi maravilhoso, foi uma ajuda eu estou me sentindo 
melhor, eu amei [...] se todo dia tivesse, eu gostei muito. (F38). 
 
 

5.4 Avaliação do GSF como estratégia para o acolhimento: técnica de colagem 

 

Adotamos para avaliar o GSF, como estratégia da política de 

humanização, a técnica de colagem. Assim, ao agregar as informações expressas 

pelo sujeito: Como você se sentiu como acompanhante do seu parente neste 

hospital, depois de ter participado do grupo de suporte.  

Os sentimentos expressados pelos familiares após participarem do GSF, 

foram de: mais feliz; bem; como se fosse uma família; não me sinto mais só; 

acolhida; ajudada; mais alegre.  

Eles foram unânimes em afirmar os benefícios alcançados pela 

participação na(s) sessões do GSF. Nas falas, notamos a percepção do grupo para 

o apoio mútuo e compartilhamento de experiências entre pessoas que estão vivendo 

situações semelhantes. Eles consideraram importante receber algum tipo de 

atendimento, a oportunidade de ter alguém para ouvi-los e poder falar sobre o que 

os angustiava e receber atenção. Sua participação permitiu que percebessem que 

estão na mesma situação de outras pessoas e que não é única com aquele tipo de 

problema, precisam de forças para superar o sofrimento, principalmente quando 

veem que não estão sozinhas e que fizeram parte de um grupo. 
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Figuara 1 – Figuras da Técnica de colagem 

            
                                F07                                        F10                                            F11 
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   F20                                        F21                                                F22 
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A descrição das figuras e o conteúdo das falas estão indicados no quadro 

a seguir.  

 

Quadro 3 – Categorização das figuras de nove familiares. Fortaleza 

Figura de um casal de 
mãos dadas, feliz  
 

“Me sinto muito melhor do que estava antes de participar 
do grupo, para mim foi gratificante, pois pude 
compreender o sofrimento de outras pessoas e suportar 
também o meu e concluir que amar as pessoas te dá 
forças para superar o sofrimento principalmente quando 
você vê que não está só . Outra coisa importante que 
aconteceu em minha vida foi que encontrei alguém 
especial que estava vivendo o mesmo sofrimento de 
acompanhar alguém que amamos e não queremos 
perder, mas a orientadora com seu grupo me fez vê que 
eu não estava só e hoje não me sinto mais só e sim 
como uma guerreira”(F7). 

Figura de uma mulher 
jovem e feliz 
 

“Me sinto mais feliz, pois através do grupo houve mais 
conversas e brincadeiras, onde a doença é um pouco 
esquecida. Adorei as reflexões” (F10). 

Figura de uma mulher 
feliz, brincando com 
uma criança  

“Me sinto bem, troquei ideias, pude conversar, me senti 
acolhida. É importante” (F11). 

Figura de um casal 
abraçado, feliz 

 

“Eu participei do grupo duas vezes e, me senti mais 
agradável, saiu muitos problemas que eu estava 
passando com a minha família”. (F12). 

Figura de uma família 
feliz, um casal e três 
crianças  

“Quando entrei na sala da reunião foi muito bom me senti 
como se fosse uma família, me senti acolhida pude 
conversar sobre tudo que estava sentindo”. (F13.) 

Figura de uma mulher 
jovem feliz  

 

“Bom eu me sinto feliz por ter participado deste grupo 
familiar porque eu acho que é um apoio importante”. 
(F14). 

Figura de uma mulher 
jovem, feliz  

“Depois da reunião eu me senti mais alegre porque eu 
desabafei fiquei mais aliviada, amém” (F18). 

Figura de um casal 
jovem, feliz na praia  

 

“Na reunião, aprendi com as amigas a controlar minha 
ansiedade, ser mais tolerante com o meu paciente, 
suportar as dificuldades sem reclamar tanto, compartilhei 
minhas dificuldades e sofrimentos. Me senti ajudada”. 
(F21). 

Figura de uma mulher 
jovem de corpo 
esbelto, feliz, na praia 
tomando sol  

 

“Meu nome é [...], tenho 26 anos e sou acompanhante do 
cliente que se encontra com uma doença em estado 
delicado e grave, porém participei do grupo de familiares 
e me senti muito a vontade, uma paz que me fez com 
que eu vá cada dia na certeza que devemos ter mais 
esperança, amor ao próximo, solidariedade, enfim se 
houver um em cada hospital um “grupo família” sem 
duvida fará muito bem, tanto para cliente quanto para seu 
acompanhante”. (F22). 

 Fonte: Elaboração própria. 
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As colagens foram categorizadas em só única temática positiva. As nove 

figuras escolhidas estão expressas na totalidade com a palavra feliz, no âmbito da 

família com cinco figuras e quatro de mulheres. Ao descreverem os relatos, 

destacaram o sentir-se bem, acolhida, ajudada, a troca de ideias, as reflexões e a 

compreensão do sofrimento; consideraram um apoio importante, e o GSF mostrou-

se uma ferramenta de acolhimento como estratégia de humanização. 

Os achados dos familiares com a técnica de colagem neste estudo são 

semelhantes aos encontrados nos estudos com as temáticas da saúde da mulher 

(ALVES, 1997); do Papiloma Vírus Humano (ALVES, 2004), da Nefrologia (COSTA 

et al., 2007; OLIVEIRA, 2009) e do ambiente (CRUZ et al., 2011) cuja utilização 

permitiu captar a subjetividade dos sujeitos, conforme esclarece Didier (1978), ao 

dizer que as técnicas projetivas apresentam diferenças em relação a sua duração, 

além de introduzirem um material prévio ao discurso da pessoa. 

 

5.5 Análise do Acolhimento aos Familiares no Hospital e a Política de 

Humanização 

 

Na instituição estudada, encontra-se implantado o Programa Nacional de 

Humanização do SUS (HumanizaSUS). Na infraestrutura disponível na instituição, 

por ser antiga e não ter sido planejada para a permanência do familiar, o espaço 

físico é restrito em todas as unidades, oferecendo pouca comodidade, podendo o 

familiar permanecer somente ao lado do leito do paciente, pois não há local 

apropriado para guardar seus pertences e nem para o seu repouso. 

 São usados cadeiras desconfortáveis para o descanso dos familiares 

repousarem à noite, ocasionando dores no corpo e cansaço físico; há inadequação 

da área física destinada à higienização dos familiares, interferindo no seu conforto e 

bem-estar. Há falhas na estrutura física da instituição de saúde, sendo assim 

apontada a necessidade de investimento nesse sentido para o processo de 

humanização. 

As orientações aos familiares sobre normas institucionais durante sua 

permanência no hospital é um trabalho realizado pelo serviço social, por meio de um 

documento interno (ANEXO B), elaborado pelo próprio serviço, contendo 

informações entregues aos familiares no momento da internação, incluindo o 
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controle do crachá, que permite o trânsito do familiar em locais específicos, como o 

refeitório.  

Torna-se importante destacar o fato de que nós, profissionais de saúde, 

no cotidiano de nosso atendimento, temos de refletir acerca do impacto dos 

determinantes sociais, culturais e valores familiares para a proposta de cuidado de 

saúde. É nesse sentido que a recepção com acolhimento exige conhecimento 

específico das práticas de comunicação em saúde para, de fato, estabelecer uma 

relação de escuta com a família, fator essencial para a garantia de resolubilidade 

nas orientações e encaminhamentos necessários aos cuidados de saúde do 

paciente e de sua família. 

Notamos na fala dos familiares a necessidade que eles têm de um espaço 

de escuta, uma oportunidade para falar sobre seus sentimentos e preocupações e 

saber que serão escutados. A inexistência de um local específico para a conversa 

com profissionais, com um mínimo de privacidade, exige muitos esforços dos 

familiares na contenção de suas emoções. Para o enfrentamento do desconhecido e 

das possíveis perdas, a família tem a necessidade de ser igualmente cuidada, pois o 

acolhimento implica responsabilidades pelo familiar, ouvindo suas queixas, 

preocupações e angústias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que os familiares dos pacientes internados são o principal 

objeto do estudo, procuramos identificar as necessidades de acolhimento dos 

familiares durante a hospitalização do seu parente. Buscamos, então, desenvolver 

um grupo de suporte de acolhimento aos familiares de pacientes hospitalizados 

como estratégia da política de humanização e analisar como acontece o acolhimento 

aos familiares dos pacientes hospitalizados e a Política Nacional de Humanização. 

Após a análise dos temas que emergiram das falas dos participantes da 

entrevista, restou demonstrado o fato de que o familiar tem necessidade de 

melhores acomodações, como uma poltrona confortável para o repouso. 

Percebemos que há o sofrimento físico em virtude das condições mínimas de 

conforto, relatado nas falas, como dores nas costas, cansaço físico; necessidade de 

um armário para guardar seus pertences nas proximidades das enfermarias, um 

local para realizar sua higiene sem ter que usar o banheiro dos pacientes, poder 

trazer um lençol de casa, pois faz frio à noite; necessidade de um suporte, apoio 

para o enfrentamento, ajuda de um psicólogo, de orientações e informações. O 

familiar que vem de fora de Fortaleza não tem com quem revezar e necessita de um 

local para lavar suas roupas. 

 Foi desenvolvido um grupo de suporte para o acolhimento aos familiares 

como estratégia da política de humanização. A realização do GSF foi assinalada 

como estratégia importante, pois possibilitou o compartilhamento de sentimentos e 

vivência entre familiares. Eles acharam importante receber algum tipo de 

atendimento, a oportunidade de ter alguém para ouvi-los e poder falar sobre o que 

os angustiava; receber atenção. O GSF alcançou seu objetivo de ter contribuído 

para que os familiares, ao participarem, se sentirem acolhidos. 

 A estratégia de grupo de suporte aos familiares revelou-se capaz de 

colaborar para a edificação de uma assistência humanizada, acolhedora. A prática 

dessa tecnologia de grupo para o atendimento às necessidades dos familiares 

mostrou-se ferramenta de acolhimento como estratégia de humanização.  

Ressaltam-se algumas limitações do estudo, considerando a rotatividade 

dos familiares de um mesmo paciente. O horário do grupo coincidia com a hora da 

visita. Pela gravidade do paciente, alguns familiares não poderão se ausentar da 

enfermaria, o que dificultou a participação deles nas sessões grupais.  
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Foi uma oportunidade para oferecer informação, um espaço de escuta, 

para diminuir sentimentos negativos relacionados à doença e à hospitalização, 

compartilhado sentimentos, medos e preocupações, e contribuir para minimizar o 

estresse causado pela hospitalização. 

Portanto, as experiências relatadas pelos familiares nos mostram a 

necessidade de atendimento a esse grupo, em que as reações dos familiares estão 

mais intensas em decorrência aos riscos originados pela internação, considerando 

as mudanças nas relações familiares acarretadas pelo processo de adoecimento.    

Analisando como acontece o acolhimento aos familiares dos pacientes 

hospitalizados e a Política Nacional de Humanização, o estudo demonstra a 

necessidade de investimento na estrutura física para humanizar o serviço de saúde. 

Também são feitas considerações sobre a arquitetura e o mobiliário, como 

elementos fundamentais. Poltronas confortáveis para o repouso, um banheiro para o 

uso exclusivo do familiar, armários para guardar seus pertences e o tamanho dos 

quartos são alguns itens importantes no que diz respeito à parte física, muito 

importante no preparo para um ambiente hospitalar humano.  

Sugerimos acolhimento com orientação ao familiar, um manual de 

orientações das normas e rotinas hospitalares, de sinalização, que permita o acesso 

do familiar a lugares específicos no hospital, uma troca de roupa com lençol e 

toalha, um grupo de suporte, apoio psicológico para o enfrentamento e uma casa de 

apoio. O objetivo destas intervenções é diminuir os sentimentos negativos 

relacionados à doença, oferecendo informações, como também incentivar a 

participação em grupos de suporte ou demais redes sociais.  

A humanização do serviço de saúde abrange investimento na estrutura 

física da instituição e na revisão de estrutura e práticas administrativas. É necessário 

refletir sobre o que se tem feito para acolher os familiares, repensar nossas práticas 

e a possibilidade de inclusão da tecnologia de grupo como estratégia de 

acolhimento. 

Assim sendo, os dados obtidos deste estudo permitiram conhecer melhor 

a realidade dos familiares no hospital, bem como as alterações no seu cotidiano. 

Esperamos que estes dados possam subsidiar os profissionais da saúde, bem como 

a administração do Hospital, a potencializar as ações e medidas na infraestrutura, 

para o acolhimento e humanização ao paciente e sua família durante a internação. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

DATA ___/___/_____        Nº da Entrevista _______ 

Procedência:__________________________ Data Nascimento ___/___/_____   

Sexo:_________ Profissão:______________ 

Grau de Instrução:____________ 

Estado Civil:________________ 

Religião:___________________ 

Renda familiar (R$):__________ 

1. Qual seu parentesco com a pessoa em tratamento e desde quando você o está 

acompanhando? 

2. Qual o motivo da internação? 

3. Qual a sua experiência acompanhando pessoas da família em hospital? 

    Se sim, quantas vezes antes?_______ Onde foram?_________________  

4. Como você se sente neste hospital acompanhando o seu parente? 

5. Como você percebe o seu parente internado? 

6. Como você lida com esta internação? 

7. Como você se sente nessa condição de doença de seu familiar? 

8. Quais as suas necessidades em relação á internação? 

9. Como você poderia ajudar o seu familiar? 

10. Que outras formas de ajuda você considera importantes? 
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APÊNDICE B – PANFLETO PARA DIVULGAÇÃO DO GRUPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO DE FAMILIARES 
 

 

 
 

 

Horário: 15h30min às 16h15min  
Período: terças e sextas-feiras 
Local: sala Frota Pinto 
Quem pode participar: familiares de pacientes internados 
nas clínicas IIA e IIB. 
Objetivo: promover aos familiares um local de 
acolhimento, onde se possam realizar atividades de 
educação em saúde com familiares de pacientes 
internados nas clínicas IIA e IIB. 
 

VENHA PARTICIPAR! 
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APÊNDICE C – CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DO GRUPO 
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APÊNDICE D – TÉCNICA DE COLAGEM 

 

DATA ___/___/_____        Nº da Entrevista _______ 

Procedência:__________________________ Data Nascimento ___/___/_____   

Sexo:_________ Profissão:______________ 

Grau de Instrução:____________ 

Estado Civil:________________ 

Religião:___________________ 

Renda familiar (R$):__________ 

   

Escolha uma figura que represente como você se sente como 

acompanhante do seu familiar (parente) neste hospital depois de ter participado do 

grupo de suporte?   
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “HUMANIZAÇÃO 

NO ACOLHIMENTO AOS FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS EM 

HOSPITAL GERAL”, sob a responsabilidade de Sandra Maria Costa de Sousa, 

enfermeira e aluna do curso de Mestrado em Enfermagem, da Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) da Universidade Federal do Ceará.  

 

QUAL O OBJETIVO DESTE ESTUDO? 

Tem como objetivos conhecer as necessidades dos familiares dos 

pacientes durante a hospitalização. Queremos analisar como acontece o 

acolhimento aos familiares, que estratégia de acolhimento está sendo usada. Para 

isso é preciso identificar as necessidades dos familiares a fim de que possamos 

prestar um cuidado humanizado. 

No cuidado humanizado, se torna fundamental a atenção também para 

com a família, que disponibiliza seu tempo para acompanhar o tratamento de seu 

familiar. Para isso, se fazem necessárias condições humanas para o acolhimento 

dessa pessoa. 

O estudo será realizado de maio a julho de 2013. Para poder participar, 

você tem de assinar este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

PROCEDIMENTO DO ESTUDO E SEGURANÇA DO PACIENTE 

Na primeira fase deste estudo, você será entrevistado e responderá a 

algumas perguntas, como data de nascimento, cidade de procedência, grau de 

parentesco, estado civil. E ainda perguntas norteadoras: - Como você se sente neste 

hospital acompanhando o seu parente?; Como você percebe o seu parente 

internado?; Como você lida com esta internação?; Como você se sente nessa 

condição de doença de seu familiar?; Quais as suas necessidades em relação à da 

internação?; Como você poderia ajudar o seu familiar e que outras formas de ajuda 

você considera importantes? Para registrar o que você responder, com sua 

permissão, será utilizado um gravador digital e serão realizadas anotações no diário 

de campo.  

Será firmado um contrato de convivência onde os participantes se 

comprometem a manter sigilo sobre os assuntos discutidos no que se refere ao 
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relato de experiência. Serão garantidas a confidencialidade e o anonimato quanto a 

sua identidade e às informações prestadas. Não será divulgado seu nome, nem 

qualquer informação que possa identifica-lo (a); e a gravação de sua fala não será 

exposta em nenhum lugar que evidencie sua identidade. 

Na segunda fase do estudo, você é convidado a participar de sessões grupais com 

outros familiares de pacientes internados na clinica II e II sob a coordenação da 

autora e ou da orientadora da pesquisa e uma auxiliar de pesquisa. Serão realizadas 

na sala Frota Pinto, para fins de garantia da privacidade dos participantes. Serão 

realizadas dez sessões do grupo, no horário de 15h30min às 16h15min, com 

duração de 45 minutos. No grupo, você receberá orientações e informações, bem 

como troca de experiências com pessoas que viveram uma experiência semelhante, 

estabelecendo vinculo. São estratégias para diminuir a ansiedade, o medo e a 

tristeza dos demais participantes. O registro dos dados acontecerá por meio de um 

gravador digital e registro em diário de campo, para que haja maior fidelidade do 

registro dos dados.  

Para a avaliação do grupo, será realizada a técnica de colagem, onde você 

escolherá uma figura que represente como você se sente como acompanhante do 

seu familiar depois de ter participado do grupo. 

Para você participar do grupo será novamente consultado quanto a sua 

vontade de participar ou não da pesquisa. Você poderá participar da primeira etapa 

e não participar da segunda etapa caso assim queira. 

 

QUIAIS SÃO OS RISCOS EM PARTICIPAR DESTE ESTUDO? 

Ao trabalhar com grupo, deveremos estar atentos para o universo subjetivo 

dos fenômenos, suas representações e significados, possam surgir das interações 

dos membros do grupo. Isso possibilita trabalhar com sentimentos de afeição ou 

aversão, tensão ou harmonia, confronto ou aproximação. Todas as informações 

pessoais obtidas durante o estudo são confidenciais e os seus registros estarão 

disponíveis apenas para os pesquisadores envolvidos no estudo. Os resultados 

deste ensaio poderão ser utilizados para publicação em revistas científicas e 

apresentação em congressos, sem que seu nome seja revelado. 
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BENEFÍCIOS DO ESTUDO 

Assim, a sua participação neste estudo pode contribuir para se conhecer 

novas formas de atendimento à família dos pacientes hospitalizados. Considera-se, 

portanto, que a família deva ser participante na produção da saúde e cidadania de 

seus integrantes. As informações obtidas poderão ser utilizadas para definir 

estratégias de acolhimento humanizando à assistência oferecida, importantes 

informações levantadas que vão ajudar a humanizar os serviços de saúde.                                                         

A sua participação é VOLUNTÁRIA. Você tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem prejuízo 

para o tratamento do seu familiar na instituição. Não haverá qualquer prejuízo se 

você não quiser participar dessa pesquisa. Você não pagará nada, mas também não 

receberá recompensa ou qualquer forma de pagamento pela sua participação.  

 
 
Endereço do responsável pela pesquisa: 
Nome: Sandra Maria Costa de Sousa 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna 1115, Rodolfo Teófilo 
Telefones: 3366.8150 e 3366.8148 
 
 
 
ATENÇÃO: para informar ocorrências irregulares ou  danosas durante  a 
sua participação no estudo, dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa da  
Universidade Federal do Ceará. 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127. Rodolfo Teófilo 
Telefone: 3366.8344  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO OU DO 

RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE: 

 

Eu_____________________________________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da referida pesquisa. Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisadora SANDRA MARIA COSTA DE SOUSA 

sobre a pesquisa e seus objetivos, os procedimentos envolvidos, bem como 

possíveis riscos e benefícios decorrentes dessa participação, tendo compreendido 

perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo. Estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, 

concordo em dele participar. Para isso, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 

PARA ISSO TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

                                                         Fortaleza, ____de_____________de 2013 

 

 

Nome _________________________ Assinatura ______________ 

      

 

 
__________________________________ 

Sandra Maria Costa de Sousa 
Pesquisadora 

 

 
__________________________________ 

Testemunha 
 
 
 

_________________________________ 
Testemunha 
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APÊNDICE F – CODIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

FAMILIARES ENTREVISTAS 
SESSÕES DE 

GRUPO 
TÉCNICA DE 
COLAGEM 

PARTICIPAÇÃO 
NO GRUPO 

(F01) X    

(F02) X    

(F03) X    

(F04) X    

(F05) X    

(F06) X    

(F07) X X X 2X 

(F08) X    

(F09) X    

(F10) X X X 4X 

(F11) X X X 1X 

(F12) X X X 3X 

(F13) X X X 1X 

(F14) X X X 2X 

(F15) X    

(F16) X    

(F17) X X  1X 

(F18) X X X 1X 

(F19) X    

(F20) X    

(F21) X X X 1X 

(F22) X X X 1X 

(F23)  X  1X 

(F24)  X  2X 

(F25)  X  1X 

(F26)  X  2X 

(F27)  X  1X 

(F28)  X  1X 

(F29)  X  1X 

(F30)  X  1X 

(F31)  X  1X 

(F32)  X  1X 

(F33)  X  1X 

(F34)  X  1X 

(F35)  X  1X 

(F36)  X  1X 

(F37)  X  1X 

(F38)  X  1X 

TOTAL        38                22 26 09  
Fonte: Elaboração própria. Em negrito e sombreado os nove familiares que participaram dos três 
momentos da pesquisa. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – FOLHETO INFORMATIVO – ORIENTAÇÕES INSTITUCIONAIS AOS 

VISITANTES E ACOMPANHANTES 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 


