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Introdução: A denominação de família apresenta uma diversidade de composições que 

podem incluir laços consanguíneos e relações não formalizadas por parentesco. É proveniente 

do termo latim famulos, que significa “grupo de indivíduos ligados por laços biológicos ou 

sociais” [1]. Essas famílias hoje, em contraponto a anteriormente, quando atuavam como 

núcleo de reprodução, dão lugar a um conceito que prioriza o afeto e o companheirismo. Com 

isso, o grupo familiar também se constitui em uma entidade dinâmica que constantemente está 

em transformação e adaptação da realidade [2]. Nesse ciclo natural de desenvolvimento 

podem ocorrer crises que tendem a causar desorganização e perturbação do equilíbrio 

familiar. Uma dessas crises trata-se do processo de adoecimento e hospitalização, que se 

instala e que pode gerar impacto não somente ao paciente, mas também a seus familiares, 

tornando-os acompanhantes durante o processo de internação hospitalar [3]. Tal experiência 

culmina em uma quebra de certezas, ruptura no cotidiano e desequilíbrio dos papéis até então 

ocupados pelos familiares [2]. Além disso, o familiar pode, por vezes, deparar-se com um 

familiar doente, diferente do conhecido até então, em razão de sua condição clínica, sequelas 

físicas e/ou emocionais. Estudos apontam que é possível que determinadas famílias consigam 

se reorganizar sozinhas, enquanto que outras necessitarão de uma terceira pessoa que os 

auxilie nesse processo, cabendo aqui a atuação do psicólogo hospitalar [2], com o objetivo de 

auxiliar a elaborar a vivência do adoecer e hospitalização, bem como na ampliação e 

fortalecimento de recursos emocionais de cada membro familiar para enfrentamento da 

situação vivenciada. Objetivos: Relatar experiência de atendimento psicológico a 

acompanhantes de pacientes críticos em uma clínica de doenças respiratórias, identificar suas 

principais demandas e discutir possíveis intervenções. Descrição da Experiência: A pesquisa 

foi realizada a partir do método de estudo qualitativo do tipo relato de experiência, 

desenvolvida durante Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, entre os meses de 

Junho e Julho de 2018 em Clínica de doenças respiratórias em um Hospital Geral Público. Os 

principais diagnósticos atendidos pela clínica concentram-se em Pneumonia, Tuberculose, 

DPOC, Derrame Pleural, Fibrose Cística e Câncer de Pulmão. Entende-se, neste trabalho, 

paciente crítico como aquele que “se encontra em risco iminente de perder a vida ou função 

de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente 

de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato 

clínico, cirúrgico, gineco-obstétrico ou em saúde mental” conforme a portaria nº 2.338 de 

2011 [4]. Dessa forma, foram atendidos pelo serviço de Psicologia do hospital 14 pacientes 

críticos, dos quais 11 tinham acompanhantes, que se apresentaram como familiares 

consanguíneos, sendo 9 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, com faixa etária entre 30 e 

50 anos. Importante considerar que os termos familiar, acompanhante e cuidador não 

apresentam o mesmo significado, já que um acompanhante pode não ser um familiar, que por 
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sua vez, pode também não atuar como cuidador. Contudo, serão adotados os termos como que 

em um mesmo sentido, em razão de que todos os acompanhantes atendidos eram familiares 

exercendo papel de cuidadores. Resultados: Observou-se como uma das principais demanda 

a dificuldade no revezamento de acompanhante no suporte familiar aos pacientes, podendo ser 

em virtude: a) de a família não desejar contribuir nos cuidados, geralmente associado à 

história de vida familiar anterior ao adoecimento, com vínculos frágeis ou não desenvolvidos; 

b) não apresentar condições de estar como acompanhante no hospital, em razão da idade 

(idosos) e/ou fatores socioeconômicos; c) ou mesmo um familiar considerar que somente ele 

possuía capacidade para cuidar do paciente, relacionado a sentimento de culpa, desamparo e 

angústia de morte. Tal demanda apontou para um maior nível de estresse e/ou ansiedade 

desses acompanhantes durante o período de internação. Outra demanda identificada 

relacionou-se a estados de adoecimento dos próprios acompanhantes, com diagnósticos de 

depressão, ansiedade, doenças ortopédicas, reumatologias e diabetes miellitus, que se 

potencializaram durante a internação e acompanhamento ao familiar doente, sejam por 

estresse em razão de sobrecarga física e/ou emocional. Além disso, foi possível avaliar 

manifestações psíquicas e comportamentais nos acompanhantes como ameaça de separação 

do familiar doente, luto pelo “antigo” ente em virtude do adoecer e suas sequelas e processo 

de luto antecipatório. Conclusão: Pôde-se compreender a partir de uma escuta clínica a 

necessidade e importância do atendimento psicológico ofertado aos acompanhantes de 

pacientes em processo de internação hospitalar, considerando paciente e família como uma 

unidade de atendimento e atenção por parte da equipe de assistência. Dentre as intervenções 

realizadas pela psicologia, as principais focaram no acolhimento e suporte psicológico aos 

familiares, favorecendo a expressão de sentimentos, fantasias e expectativas. Auxílio na 

reorganização dos papéis familiares. Além de esclarecer os objetivos e limites de alcance da 

intervenção psicológica no hospital, com encaminhamento dos familiares a outras redes de 

apoio para avaliação e acompanhamento psicológico em razão da demanda apresentada no 

hospital. Consistiu também em sensibilizar a equipe de assistência quanto aos aspectos 

emocionais ocasionados pelo adoecimento, tanto para familiares quanto para paciente. Nessa 

perspectiva, o psicólogo atua auxiliando no desenvolvimento e fortalecimento de estratégias 

do acompanhante para lidar com as vulnerabilidades impostas pela doença e hospitalização, a 

fim de que a família possa sustentar sua função básica de suporte ao familiar doente. 

 

Descritores: Família, Paciente hospitalizado, Atendimento psicológico. 
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