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Silva AM. O acompanhante do paciente adulto hospitalizado: percepção dos 
enfermeiros [dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2007. 

Resumo 

Este estudo descritivo, de campo, com abordagem quali-quantitativa teve 
como objetivo analisar o conhecimento do enfermeiro sobre as políticas institucionais 
bem como a sua percepção em relação a permanência do acompanhante do 
paciente adulto hospitalizado, frente ao processo de assistência de enfermagem. 
Incluiu 29 (100%) enfermeiros que atuavam nas unidades de internação adulto, de 
Clínica Médica, de Cirurgia e de Ortopedia e Traumatologia, em uma Instituição  
hospitalar filantrópica, universitária, da cidade São Paulo, de porte extra grande, de 
alta complexidade, conveniada com o Sistema Único de Saúde. A maioria dos 
sujeitos era do sexo feminino com até 10 anos de formados e 24 (82,76%) deles 
possuíam o curso de especialização. Sobre o conhecimento das políticas 
institucionais estabelecidas, a maioria não as conhecia porém referiu o “Manual de 
Orientação ao Paciente e Acompanhante”, fornecido pela Instituição. Quanto à 
percepção dos enfermeiros sobre a permanência dos acompanhantes utilizou-se a 
análise de conteúdo que possibilitou a identificação de unidades temáticas, das 
quais emergiram unidades de análise que conduziram ao estabelecimento das 
categorias analisadas com base nos princípios teóricos do Relacionamento 
Interpessoal em Enfermagem de Peplau nas fases de: Orientação, Identificação, 
Exploração e Resolução. O estudo possibilitou a identificação dos papéis de 
enfermagem atribuídos aos enfermeiros explicitados como professor, assessor, 
pessoa recurso, líder, especialista técnico e substituto de pessoa significativa, em 
cada fase do relacionamento interpessoal, numa visão de necessidades e condutas 
dos enfermeiros. O estudo conduziu ao estabelecimento de metas integrativas para 
o relacionamento interpessoal em diferentes situações de atuação do enfermeiro, 
num processo contínuo de aprendizagem como: “ aprender a contar com a ajuda dos 
demais”;    “aprender a prorrogar a satisfação”; “identificar-se a si mesmo” e 
“desenvolver a habilidade de participação”. A participação do enfermeiro como 
elemento capaz de estabelecer um processo de interação no relacionamento entre o 
profissional e o acompanhante buscando a integração entre ambos, entendeu-se 
como decorrente da conscientização do enfermeiro em relação a uma prática 
competente na sua intervenção, em situações de assistência ao acompanhante, por 
meio de relacionamentos colaborativos.                                                                             

 

 

Palavras-chaves: Acompanhante, Adulto Hospitalizado, Relacionamento 
Interpessoal 
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Silva AM. The companion of the hospitalized adult patient: perceptions of nurses 
[dissertation]. Guarulhos (SP):Guarulhos University; 2007. 
 
Abstract 
 
This onsite descriptive study, with a quali-quantitative approach, was aimed at 
analyzing the knowledge of nurses about institutional policies as well as their 
perceptions in relation to the stay of the companion of the hospitalized adult patient, 
vis-à-vis the nursing assistance process. It included 29 (100%) nurses that worked in 
the adult inpatient units, of Medical Clinic, of Surgery and of Orthopedics and 
Traumatology, at a university-based philanthropic hospital institution from the city of 
São Paulo, of extra large size and high complexity, associated to Sistema Unico de 
Saude, or Single Health System. Most of the subjects were of the female sex with up 
to 10 years of post-graduation experience and 24 (82.76%) of them had the 
specialization course. As regards knowledge of the established institutional policies, 
the majority did not know them but referred to the “Instruction Manual for Patients 
and Companions”, furnished by the Institution. The content analysis was used to 
study the perceptions of the nurses in relation to the stay of companions. This 
analysis permitted the identification of thematic units, from which analysis units 
emerged that led to the establishment of the categories analyzed with a basis on the 
theoretical principles of Peplau’s Interpersonal Relations in Nursing in the following 
phases: Orientation, Identification, Exploration and Resolution. The study permitted 
the identification of nursing roles assigned to nurses categorized as teacher, advisor, 
resource person, leader, technical specialist and substitute of significant person, in 
each phase of the interpersonal relationship, in a view of needs and behaviors of 
nurses. The study led to the establishment of integrative targets for the interpersonal 
relationship in different work situations of the nurse, in a continuous process of 
learning how to: “ learn to rely on the help of the others”; “learn to extend 
satisfaction”; “identify oneself” and “develop the participation skill”. The participation 
of the nurse as an element capable of establishing a process of interaction in the 
relationship between the professional and the companion seeking integration 
between both parties, was understood as as result of the awareness of the nurse in 
relation to a competent practice in its intervention, in situations of assistance to the 
companion, by means of collaborative relationships.                                                                       
 
 
 
 
Key words: Companion, Hospitalized Adults, Interpersonal Relationship  
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Silva AM. El acompañante del paciente adulto hospitalizado; percepción de los 
enfermeros [disertación]. Guarulhos (San Pablo): Universidad de Guarulhos; 2007. 
 
Resumen 
 
Este estudio descriptivo, de campo, con enfoque cuali-cuantitativo tuvo como 
objetivo analizar el conocimiento del enfermo sobre las políticas institucionales, bien 
como su percepción en relación con la permanencia del acompañante del paciente 
adulto hospitalizado, frente al proceso de asistencia de enfermería. Incluyó 29 
(100%) de los enfermeros que actuaban en las Unidades de Internación de Adultos, 
Clínica Médica, Cirugía, y Ortopedia y Traumatología en una institución de hospital 
filantrópico, universitario, de la ciudad de San Pablo, Brasil, de porte extra grande, 
de alta complejidad, en convenio con el Sistema Único de Salud del Gobierno. La 
mayoría de los sujetos era del sexo femenino con hasta 10 años de graduados y 24 
(82,76%) de ellos habían realizado el curso de especialización. Sobre el 
conocimiento de las políticas institucionales establecidas, la mayoría no las conocía, 
sin embargo, se refirieron al “Manual de Orientación al Paciente y Acompañante” 
suministrado por la Institución. Con respecto a la percepción de los enfermeros 
sobre la permanencia de los acompañantes, se utilizó el análisis de contenido que 
posibilitó la identificación de unidades temáticas, de las cuales surgieron unidades 
de análisis que condujeron al establecimiento de las categorías analizadas con base 
en los principios teóricos de la Relación Interpersonal en Enfermería de Peplau en 
las fases de: Orientación, Identificación, Exploración y Resolución. El estudio 
posibilitó la identificación de los papeles de enfermería, atribuidos a los enfermeros, 
hechos explícitos como profesor, asesor, persona recurso, líder, especialista técnico 
y sustituto de persona importante, en cada fase de la relación interpersonal, en una 
visión de necesidad y conductas de los enfermeros. El estudio condujo al 
establecimiento de metas de integración para la relación interpersonal en diferentes 
situaciones de actuación del enfermero, en un proceso continuo de aprendizaje 
como: “aprender a contar con la ayuda de los demás”; “aprender a extender la 
satisfacción”; “identificarse a sí mismo” y “desarrollar la habilidad de participación”. 
La participación del enfermero, como elemento capaz de establecer un proceso de 
interacción en la relación entre el profesional y el acompañante, buscando la 
integración entre ambos, se entendió como resultante de la concientización del 
enfermero con relación a una práctica competente en su intervención en situaciones 
de asistencia al acompañante, por medio de relaciones de colaboración.                                      
 
 
 
 
Palabras-claves: Acompañante, Adulto Hospitalizado, Relación Interpersonal 
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 No momento em que o indivíduo adoece, ele se vê repentinamente obrigado a 

modificar seus hábitos de vida, principalmente quando está hospitalizado. Esse fato 

gera uma série de sentimentos e expectativas diante do novo desafio e 

conseqüentemente sua segurança emocional também fica comprometida. Vê–se imerso 

num ambiente desconhecido; fragilizado fisicamente, pela sua doença e 

psicologicamente, por seus temores. Tudo ao seu redor é novo e não sabe como deve 

atuar em cada momento, dependendo das pessoas que o rodeiam1, 2. 

Devido à complexidade de sua doença, sente-se inseguro, podendo, de acordo 

com a sua esperança de cura e a sensação de sua incapacidade, apresentar atitudes 

de rebeldia e/ou de abandono. Estes sentimentos podem interferir no quadro clínico, 

simulando uma “conduta de doença”, que não coincide necessariamente com o estado 

real da mesma2.  

Hospitalizar é internar um paciente em um hospital, podendo este ser um 

estabelecimento púbico ou privado, onde se efetuam cuidados clínicos ou cirúrgicos 

realizados pela equipe multiprofissional3. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

define o hospital como parte integrante de uma organização médica e social, cuja 

missão consiste em proporcionar à população assistência médico-sanitária completa, 

tanto preventiva como curativa e cujos serviços externos se irradiam até o âmbito 

familiar2.  

A família é o primeiro elemento de apoio do paciente, e muitas vezes sua 

ansiedade advém dessa separação, acreditando que com a presença de seus 

familiares sentir-se-á mais seguro4. 

Não se pode desvincular o indivíduo do meio em que vive, uma vez que a família 

como grupo, previne, tolera e corrige problemas de saúde de seus integrantes. Desse 

modo não se pode separar o doente do seu contexto familiar. A família deve ser 

compreendida como uma aliada da equipe de saúde, atuando como um recurso na 

promoção de conforto e humanização do paciente, ajudando-o a recuperar confiança e, 

assim, investir na sua recuperação5. 

O paciente adulto internado vivencia situações de estresse e pode vir a 

apresentar um quadro de regressão na sua idade cronológica, apresentando 

comportamentos infantis e exagerada dependência.  Nestas situações, precisa ser 
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atendido por pessoas da família e de sua confiança, para que possa sentir-se seguro e 

protegido pois o relacionamento com os profissionais de saúde é, em geral, muito 

técnico e distante, sem um envolvimento afetivo6. 

O que se percebe, na maioria dos hospitais, é que não existe uma política interna 

voltada para o relacionamento humanizado entre pacientes, familiares, membros da 

equipe multiprofissional e demais pessoas que, por um motivo ou outro, encontram-se 

inseridas no contexto da assistência. Não há, portanto, como discutir a humanização da 

atenção à saúde sem considerar os aspectos que envolvem as relações interpessoais 

que se estabelecem no campo da saúde7.  

Os problemas que a família como acompanhante vivencia na unidade hospitalar, 

são muitos; podemos citar a inadequação da área física destinada ao repouso e 

higienização; não disponibilização de refeições; falta de preparo dos profissionais da 

equipe de saúde para assistirem às famílias; ansiedade e estresse do acompanhante, o 

que dificulta a interação com a equipe de enfermagem e a adaptação ao ambiente 

hospitalar, tornando-se até mesmo obstáculo para uma melhor qualidade de assistência 

durante a sua permanência na unidade8.  

Ao assumir a família como parceira, no processo de assistência ao paciente, é 

necessário considerar e reconhecer que ela é também foco da assistência de 

enfermagem embora sua participação na realização do processo de cuidados ao 

paciente possa torná-la um elemento importante na sua recuperação 8, 9. Para Garcia10; 

Carvalho11; Wright, Leahey12 a interação da família com a equipe de saúde é um 

aspecto relevante para todos, pois a valorização dessa interação está alicerçada na sua 

maior participação no plano de cuidados, estando sensibilizada e envolvida neste 

contexto. 

É reconhecida a importância do trabalho de orientação e apoio aos familiares de 

pacientes internados, ajudando-os a encontrar alternativas para a utilização mais 

produtiva dos conhecimentos sobre enfrentamento.  Se desejarmos que o elemento da 

família seja capaz de participar da assistência e oferecer suporte emocional e conforto 

psicológico para ajudar na recuperação do paciente, ele deve estar em condições de 

fazê-lo, o que pressupõe sua orientação prévia, segurança e estabilidade emocional. Se 

não dispusermos de uma equipe que o ajude neste período, pode não ser capaz de dar 
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a assistência que o paciente necessita ou de assimilar as orientações dos profissionais 

sobre os cuidados com o paciente no hospital e em casa11. 

É nesse contexto que se faz necessária a participação do enfermeiro, 

demonstrando a sua capacidade de estabelecer um processo de interação que possa 

beneficiar o relacionamento entre o profissional e o paciente,  buscando integrar o 

acompanhante como elemento na recuperação do paciente e orientá-lo em todo o 

processo saúde-doença, durante o período de acompanhamento, já que a família terá a 

responsabilidade de cuidar do paciente em casa 13.  

Perlini e Faro13 relataram que a internação se constitui em um período real para o 

cuidado, sendo que durante a hospitalização, deve-se desenvolver a capacidade de 

cuidar. Para que se possa desempenhar este papel de forma adequada, faz-se 

necessário que os cuidadores sejam desde cedo orientados, e que o preparo para a 

alta hospitalar seja uma importante ferramenta para os cuidados em casa. Para as 

autoras a equipe de enfermagem e principalmente o enfermeiro, devem estar 

preparados para realizar cuidados de enfermagem e estimular o próprio paciente, bem 

como os familiares, a realizá-los de forma correta. 

Como enfermeira, há seis anos, venho trabalhando com paciente adulto 

hospitalizado em uma clínica de internação com 20 leitos de um hospital geral, público 

de porte médio, que tem como característica o estabelacimento do diagnóstico e 

tratamento das doenças crônico-degenerativas. A equipe de enfermagem nessa 

unidade compõe-se de 02 enfermeiros no período da manhã, 02 enfermeiros no 

período da tarde e 01 enfermeiro no período noturno por plantão (par e ímpar), e de 

auxiliares de enfermagem, sendo 25 no total divididos em 02 plantões diurnos e 02 

plantões noturnos (pares e ímpares). Nele a assistência de enfermagem é realizada de 

forma sistematizada, tendo já implantadas todas as fases do SAE (Sistema da 

Assistência de Enfermagem). Embora implementada há alguns anos, tem apresentado 

situações relativas à qualidade da assistência, sendo observadas as dificuldades 

manifestadas, tanto por enfermeiros como familiares dos pacientes e até mesmo pelos 

próprios pacientes, expressas como queixas, em relação à permanência de 
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acompanhantes nas unidades de internação.  Há 01 ano foi iniciado um trabalho de 

elaboração do programa de permanência do acompanhante nas Unidades de 

Internação, que resultou em um Manual de Normas e Rotinas, trazendo como 

benefícios a melhor organização deste processo em termos de dinâmica e fluxo. 

Entretanto os aspectos concernentes ao relacionamento interpessoal, ainda são 

inadequados tornando a permanência do acompanhante inconveniente. 

 

Essa situação tem suscitado as seguintes questões: 

 

 São os enfermeiros conhecedores dos direitos e deveres dos pacientes e seus 

familiares, declarados nas políticas institucionais e nos documentos legais 

existentes? 

 Estão os enfermeiros capacitados para atender o acompanhante, com visão de 

elemento integrado no processo de recuperação do doente? 

 

Focalizando essa temática com interesse específico, decidiu-se realizar um estudo 

onde espera-se obter subsídios necessários para o desenvolvimento de um processo 

de análise que possa conduzir ao estabelecimento de metas integrativas entre 

enfermeiro e família como acompanhante do paciente adulto hospitalizado, no processo 

de assistência de enfermagem.  
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O direito de acompanhar o paciente hospitalizado 

  Quando se pensa em cuidados, principalmente de doentes hospitalizados, deve-

se incluir a família como aliada nesse processo. Há fortes evidências de que a presença 

da família pode propiciar o bem-estar de seus membros, bem como influenciar a 

evolução do processo saúde-doença. A família pode contribuir como integrante da 

prática de enfermagem. No tocante à saúde coletiva, tem-se investido muito no preparo 

do profissional de saúde para atuar nos cuidados à família. Na prática hospitalar, 

entretanto, isso ainda é imaturo, pois a atenção está direcionada quase que 

exclusivamente ao doente12, 14. 

Estudos têm demonstrado que a participação da família no cuidado ao paciente 

hospitalizado pode trazer benefícios para ambos no que se refere aos diversos campos 

de atenção. Em algumas situações, a família tem uma participação distante nos 

cuidados aos pacientes por diferentes fatores, que podem variar desde a dificuldade de 

acesso e permanência no hospital até a falta de orientação sobre o diagnóstico e as 

formas de como auxiliar no processo terapêutico8, 9. 

A humanização na assistência à saúde valoriza a qualidade do cuidado sob o 

ponto de vista técnico, associada ao reconhecimento dos direitos do paciente, de sua 

subjetividade e referências culturais, a valorização do profissional e do diálogo intra e 

inter-equipes. A humanização, como política de governo nasceu vinculada à saúde da 

mulher sendo especificamente estabelecida nos programas de humanização do parto, 

em 2000, com a criação do Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH), deixando de ser restrita a programas específicos. O PNHAH foi 

substituído pelo HumanizaSUS, um programa de perspectiva transversal e que buscou, 

em experiências bem sucedidas, um conceito mais amplo de humanização envolvendo 

também a gestão e os profissionais de saúde15,16. 

É nesse contexto que o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde 

(SUS) assegura a garantia da visita aberta, através da presença do acompanhante e de 

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

das necessidades do acompanhante15,16. 



 7

Antes disso, a Secretaria da Saúde no Estado de São Paulo, de acordo com a 

Lei n° 10.241 de 17/03/99 em seu art. 2°, garante os direitos dos usuários dos serviços 

e das ações de saúde e inclui a preservação da integridade física, privacidade, 

individualidade e o respeito aos valores éticos e culturais do cliente e a presença do 

acompanhante nas consultas, internações, procedimentos e no momento do parto17. 

Com base neste direito, Storti18 salientou a importância da presença do 

acompanhante no período de trabalho de parto e parturição, sendo observado que as 

mulheres manifestavam a preferência sobre permanência ao seu lado de alguém da 

família, trazendo-lhe segurança e tranqüilidade. 

Através da Resolução SS- 165, de 14/03/1989, a Sociedade de Pediatria de São 

Paulo recomendou que fosse implementado o Alojamento Conjunto em todas as 

unidades de pediatria do Estado, com a finalidade de promover a indissolubilidade da 

relação mãe-filho, a humanização do atendimento à criança internada, a possibilidade 

de diminuir o prazo de internação e de reduzir o número de reinternações e a 

oportunidade de prover a educação em saúde19 de acordo com art. 12°, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, na Lei nº. 8.069 de 13/07/90, que determina que os 

estabelecimentos de atendimento à saúde devam proporcionar condições para a 

permanência, em tempo integral, de um dos pais ou responsável, nos casos de 

internação de criança ou adolescente20. 

Corroborando com o exposto, Armond e Boemer21 analisaram o significado de 

conviver com a internação de um filho adolescente, sob a óptica dos pais e que internar 

um filho, criança ou adolescente, é um grande sofrimento. Partilhar com os pais suas 

experiências, escutá-los, acolhê-los numa verdadeira solicitude, possibilitaria a 

expressão dos seus sentimentos e a percepção pelos profissionais de saúde do que 

está sendo vivido, como está sendo vivido e como estão sendo afetados, adolescentes 

e pais, com a experiência da hospitalização. A compreensão da experiência vivida pela 

família, acompanhando o filho adolescente doente, condiciona uma assistência de 

enfermagem contemplando o binômio família-filho. 
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O Estatuto do Idoso, disposto na Lei 10.741 de 01/10/2003 em seu art. 16°, deixa 

claro que ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito de 

acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para 

a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, cabendo  ao 

profissional de saúde responsável pelo serviço conceder autorização para o 

acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito22 . O 

Ministério da Saúde, no art. 1°, Portaria N° 280 de 07/04/99 tornou obrigatória, a 

viabilização dos meios que permitam a presença do acompanhante de pacientes 

maiores que 60 anos de idade, quando internados nos hospitais públicos contratados 

ou conveniados com o SUS23 e a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, 

através da Lei n° 14.001 de 10/06/05, decretou que fica assegurado aos enfermos com 

mais de 60 anos de idade internados em hospitais públicos a presença da família, junto 

ao seu leito, como acompanhante durante o período em que estiver hospitalizado e que 

na ausência de familiares, fica assegurada a presença de pessoa responsável como 

acompanhante24.  

 Silva & Bocchi25 referiram que na maioria das vezes é reservado ao paciente 

adulto ou idoso o direito de receber visitas em horários pré-determinados, conforme 

preconizada pelas leis citadas, exceto quando a enfermeira autoriza acompanhantes, 

principalmente para aqueles totalmente dependentes. Quando é concedida a 

autorização para um acompanhante, existe um reduzido aproveitamento da pessoa do 

cuidador, que acaba ficando restrita à prestação de cuidados tidos como simples pela 

enfermagem, como higiene, alimentação e observação de eliminações. 

Também a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, na Lei 10.689, de 

30/11/2000, art. 1° determinou que fica assegurado o direito de entrada e a 

permanência de um acompanhante junto à pessoa que se encontre internada em 

unidades de saúde sob responsabilidade do Estado, inclusive nas dependências de 

tratamento intensivo ou outras equivalentes26. 

Oliveira, Santos e Silva27 realizaram um estudo sobre a percepção do paciente  

em relação à permanência de acompanhante na Unidade Intensiva. Os pacientes 

expressaram a importância da família no processo de assistência e seus sentimentos 
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de pesar pela sua ausência, devido à rotina que restringe a entrada de pessoas no 

ambiente. Afirmaram ainda que a presença da família poderá constituir uma fonte de 

apoio importante para a recuperação do paciente e sendo preciso interagir com essas 

pessoas com o objetivo de minimizar suas ansiedades e angústias de modo a fazê-las 

participar ativamente da recuperação do seu ente hospitalizado.

A Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, através da Lei n° 13.998, de 

10/06/05, assegurou o direito de entrada e a permanência de um acompanhante junto 

com a pessoa que se encontra internada ou em vias de internação em unidades de 

saúde sob responsabilidade do Município de São Paulo, exceto nas dependências de 

tratamento intensivo e outras equivalentes28. 

Muitos autores têm ressaltado a importância do acompanhante do paciente 

hospitalizado, não só quando crianças, adolescentes, mulheres no trabalho de parto e 

idosos mas também quando pacientes adultos  entre 18 e 60 anos29, 30, 31, 32,33,34.

A hospitalização é considerada, como um acontecimento estressante e até 

agressivo, levando em conta as situações que, na maioria das vezes, são motivadas 

por doenças ou acidentes8. 

Carvalho11 define como “cuidadores” todos aqueles que procuram atender as 

necessidades dos pacientes, critério que engloba além dos profissionais de saúde, 

também a família. Relata que os cuidadores estão sujeitos a estresse inerente a vários 

fatores. Cita estresse inerente à natureza da doença, ao tratamento e seus efeitos 

colaterais, ao processo de tomada de decisão, à morbidade do paciente e à sua 

resposta psicológica. Um outro fator de estresse, tanto para pacientes como para 

familiares, encontra-se relacionado aos problemas de comunicação. Tem-se observado 

que dificuldades de comunicação podem desencadear situações de crise na relação 

equipe de saúde/paciente, da mesma forma que uma boa comunicação pode ser 

grandemente eficaz na diluição de tensões. 
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É importante que haja uma conscientização do enfermeiro em relação a uma 

prática competente para avaliação e intervenção nas situações de assistência à  

família, por meio de relacionamentos colaborativos entre enfermeiros e família12. 

A família não é um recipiente passivo de cuidado profissional mas sim um 

agente, sujeito ao seu próprio processo de viver. A enfermagem deve mobilizar-se no 

sentido de esclarecer, participar, ajudar, negociar e interagir. Essa interação é uma 

troca de conhecimentos e saberes, gerando situações nas quais a família e a 

enfermagem podem ser enriquecidas14. 

Neste estudo espera-se identificar o conhecimento e a percepção do enfermeiro 

em relação à permanência do acompanhante do paciente adulto hospitalizado e suas 

implicações tanto institucionais como legais, utilizando como referencial a Teoria das 

Relações Interpessoais em Enfermagem de Hildegard E. Peplau35. 
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A Teoria das Relações Interpessoais 

Neste estudo elegeu-se como referencial de análise a Teoria das Relações 

Interpessoais em Enfermagem – Hildegard Elizabeth Peplau (1952-1988)35. 

A autora nasceu em Reading, Pensilvânia, em 1° de setembro de 1909, começou 

sua carreira em 1931 com seus estudos em um programa de enfermagem em 

Pottstown, Pensilvânia. Posteriormente, formou-se no Bennington College, onde 

graduou-se em Psicologia Interpessoal, em 1943. Em 1947, obteve seus títulos de 

Mestre e Doutora pela Columbia University , onde foi instrutora e diretora do programa 

avançado de enfermagem psiquiátrica de 1947 a 195336, 37. 

Hildegard Peplau, publicou o livro Interpersonal Relations in Nursing em 1952. 

Sua experiência de enfermagem incluiu a enfermagem hospitalar especializada e geral; 

o Corpo de Enfermagem do Exército dos Estados Unidos e a pesquisa de enfermagem, 

particularmente a prática de enfermagem psiquiátrica. De 1954 a 1974 trabalhou como 

professora da Faculdade de Enfermagem de Rutgers e criou o primeiro programa de 

pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica. Exerceu atividades como consultora da 

Organização Mundial da Saúde, diretora executiva e presidente da Associação de 

Enfermeiras Americanas (ANA); consultora de enfermagem em vários países 

estrangeiros e de cirurgia geral para a Força Aérea; trabalhou também junto ao 

Conselho Internacional de Enfermagem (CIE). Escreveu profissionalmente em 

periódicos e livros. Faleceu em 17 de março de 1999, aos 89 anos, na Califórnia. Foi 

considerada a “ enfermeira do século” e destacada na área da psiquiatria como a “mãe 

da enfermagem psiquiátrica” 36, 37. 

Peplau fundamentou sua teoria com base no conhecimento e desenvolvimento,  

dos estudos de Erick Fromm; a teoria da psicodinâmica de Sigmund Freud; a teoria de 

Abraham Maslow da motivação humana; o trabalho de Neal Elgar Miller voltado para a 

teoria da personalidade, mecanismos de ajuste, psicoterapia e princípios do 

aprendizado social e sobretudo a Teoria Interpessoal de Harry Stack 

Sullivam36,37,38,39,40. 
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A Teoria das Relações Interpessoais em Enfermagem foi proposta em 1952 e 

relançada em 1988. Reflete o modelo psico-analítico vigente35,38 na qual Peplau enfoca 

o potencial terapêutico do relacionamento de pessoa a pessoa, e mostra que, o 

principal modo do enfermeiro influenciar diretamente o atendimento ao paciente é 

através do uso que faz de si mesmo, enquanto lida com um cliente em interações 

individuais. A tendência do enfermeiro é trabalhar buscando a oportunidade de pensar 

por si mesmo e contribuir para a determinação do que pode fazer para satisfazer a 

necessidade do indivíduo35. 

 Para lidar em interações individuais Peplau apresentou as fases da relação 

interpessoal, os papéis nas situações de enfermagem e os métodos para o estudo da 

enfermagem como um processo interpessoal com foco no desenvolvimento das 

relações entre o paciente e o enfermeiro, os quais tem como base o interacionismo, a 

fenomenologia, o existencialismo e o humanismo39,40. 

A autora, considera a Enfermagem como “um processo interpessoal significativo, 

terapêutico”, funciona como forma cooperativa com outros processos humanos que 

torna possível a saúde dos indivíduos. É um instrumento educacional, uma força de 

maturação que aspira o alcance do progresso da personalidade na direção de uma vida 

criativa, construtiva, produtiva, pessoal e comunitária 35, 37.  Ela define a teoria como “um 

relacionamento humano entre uma pessoa enferma ou necessitando de atenção de 

saúde e uma enfermeira especialmente instruída, isto é, preparada para reconhecer e 

responder à necessidade de ajuda”36. A Enfermagem pode ser encarada como um 

processo interpessoal pois envolve a interação entre dois ou mais indivíduos com uma 

meta em comum. Essa meta comum proporciona o incentivo para o processo do 

relacionamento interpessoal no qual ambos respeitam um ao outro como indivíduos, 

aprendendo e crescendo, cujas personalidades se desenvolvem pela interação35,37,41. 

Uma família, um grupo ou uma comunidade podem ser definidos como paciente 

no processo de enfermagem. Aborda-se neste estudo a família-acompanhante do 

paciente adulto hospitalizado, como sendo a pessoa que necessita de atenção35,36, 41.
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Cada indivíduo pode ser visualizado como um ser único em relação aos 

aspectos: biológico, psicológico, espiritual e social, que não irá reagir da mesma forma 

que outro indivíduo. Tanto a enfermeira quanto a família obtêm sua percepção 

exclusiva de diferentes ambientes, costumes, tradições e crenças, usos e modos de 

vida voltados para uma determinada cultura. Cada pessoa tem idéias pré-concebidas 

que influenciam as percepções, e essas diferenças de percepção são importantes no 

processo interpessoal36,41,42 . 

A obtenção da interação é conseguida através de passos seguindo um padrão 

seqüencial. À medida que o relacionamento desenvolve-se nesses passos o enfermeiro 

pode escolher como praticar a Enfermagem, usando de diferentes habilidades e 

capacidades, assumindo vários papéis35,41,42. 

Para iniciar o relacionamento interpessoal, Peplau menciona questões essenciais 

que devem ser indagadas pelo enfermeiro para desenvolver as fases de uma relação 

enfermeiro-familia35: 

- Como reagem pessoas diferentes quando necessitam de ajuda pela primeira 

vez? 

- Quando solicitam ajuda profissional, que tipo de atitudes caracterizam sua 

conduta? 

- As pessoas conhecem no geral, como utilizar a ajuda profissional? 

- Como aprendem a buscar e utilizar a ajuda? 

- Qual é a atitude normal no que se refere às questões de dependência e 

independência? 

- Como deveria sentir-se um indivíduo ao obter ajuda do enfermeiro, como uma 

pessoa estranha? 



 15

Pessoas diferentes reagem de forma diferente perante uma situação. O indivíduo 

pode apresentar a necessidade de ajuda para enfrentar o problema de maneira 

imediata ou pode traçar a necessidade de ajuda em um momento posterior35.  

Peplau identifica quatro fases seqüenciais no relacionamento interpessoal: 

orientação, identificação, exploração e resolução. Seguem um determinado padrão cujo 

centro está a relação do enfermeiro/cliente. Essas fases, estão superpostas e devem 

ser consideradas de forma relacionada, flexíveis e estão baseadas nos princípios 

científicos e de aquisição de papéis35,38,41,42. 

São elas: 

Fase de Orientação: É o início da relação interpessoal. O enfermeiro e a família 

encontram-se como estranhos. A família apresenta uma necessidade e solicita ajuda 

profissional. A família ao buscar assistência em razão de uma necessidade sentida, 

constitui o primeiro passo de uma experiência dinâmica de aprendizagem a partir da 

qual pode dar-se um seguinte passo construtivo no crescimento pessoal e social. O 

enfermeiro trabalha em colaboração com a família na análise da situação, de forma que 

juntos, possam reconhecer, esclarecer e definir, compreender e satisfazer 

produtivamente o problema existente. Isto em troca diminui a tensão e a ansiedade 

associadas à necessidade sentida e ao medo do desconhecido 35, 37,38,39. 

Essa diminuição da tensão e da ansiedade previne futuros problemas que podem 

surgir como resultado da repressão e da não-resolução de eventos significativos. As 

situações estressantes são identificadas através da interação. O enfermeiro, 

inicialmente, identifica as necessidades da família, a qual, durante a interação, fornece 

muitas pistas a respeito de como visualiza a dificuldade que está experimentando e 

oferece ao enfermeiro a oportunidade de reconhecer suas carências de informação e 

compreensão acerca do problema35. 

Diante das necessidades identificadas, o enfermeiro, em colaboração com outros 

componentes da equipe de saúde, orienta a família acerca do problema e de suas 

implicações. A tensão e a ansiedade apresentadas por essa família em decorrência de 
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suas necessidades devem ser levadas em consideração na fase de orientação pois, 

caso contrário, não haverá êxito em tentar relacionar a sua experiência atual com as 

anteriores35,36, 41.  

Cada família busca, a seu modo, a ajuda. A interpretação da conduta da família é 

responsabilidade do profissional e a família tem suas respostas dirigidas a nova 

experiência de aprendizagem da situação atual. O enfermeiro atua participativamente 

com todos os membros da equipe profissional ajudando-os a realizar orientações 

diferenciadas35. 

O ambiente hospitalar é propício para a etapa de orientação, considerando que 

as limitações de espaço e liberdade de movimentos impulsionam a família ao seu 

próprio mundo imaginário e podem suscitar a oportunidade para que, com a ajuda do 

profissional, possa esclarecer e explicar o que acontece a sua volta. Quando um 

enfermeiro dedica algum tempo a ajudar a família a orientar-se no hospital e a 

estabelecer relações dos serviços com seu problema, a experiência hospitalar pode 

converter-se em uma aprendizagem útil. A família participa no processo de orientação 

formulando perguntas, tentando averiguar o que tem que saber para sentir-se segura, 

observando a forma em que respondem os profissionais. O que ocorre muitas vezes, 

entretanto, é que traduz-se o contato com as famílias como algo simples demais e os 

acontecimentos interpessoais importantes passam despercebidos36,41  

Fase de Identificação: À medida que a relação avança, e está esclarecida a 

primeira impressão da família, e esta acredita conhecer o que a situação pode oferecer, 

passa-se à fase de identificação, na qual a família começa a responder seletivamente 

às pessoas que lhe oferecem a ajuda de que necessita. Nesta fase, o enfermeiro, no 

desempenho das ações de cuidado, pode levar a família a identificá-lo como uma figura 

importante35, 36,37,39.  

A família poderá manifestar-se de três formas: desenvolvendo ações de caráter 

participativo e interdependente com o enfermeiro; isolando-se e assumindo uma atitude 

de independência em relação ao enfermeiro ou adotando uma postura de desamparo e 

dependência em relação a esse profissional. Algumas famílias adotam atitudes de 

afabilidade, otimismo e de solução de problemas ao identificar-se com o enfermeiro, 
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que são por sua vez afáveis, otimistas e úteis para a solução de problemas. Estas 

famílias se sentirão mais fortes e menos impotentes frente à situação, sendo capazes 

de analisar sentimentos de desamparo, dependência, egocentrismo, etc35. 

Quando a família revela estes sentimentos, sente-se segura nas mãos de 

profissionais e quando o enfermeiro permite à família expressar o que sente, concede a 

ajuda necessária como uma experiência que reorienta os sentimentos e fortalece os 

elementos de sua personalidade. A intensidade destes sentimentos diminui quando a 

família se identifica com as pessoas que a ajudaram a sentir-se menos ameaçada.  

Nem todas as famílias podem identificar-se e aliar-se facilmente com as pessoas que 

lhes aceitam. Frequentemente as relações interpessoais anteriores tem sido tão 

traumáticas que à família lhe parece inconcebível que os demais a aceitem como ela é. 

Algumas famílias se identificam tão facilmente com o enfermeiro que esperam que ele 

atenda a todos os seus desejos, desconsiderando o fato de que o relacionamento 

interpessoal pressupõe que haja uma interação entre ambos. Na etapa de identificação, 

os esforços do enfermeiro devem direcionar-se para o auxílio da família na consecução 

de uma aprendizagem construtiva, a qual ocorre quando ela pode centrar-se nos 

elementos essenciais da situação, mediante seus próprios esforços e quando pode 

desenvolver respostas independentemente do enfermeiro35,36,41.  

Nesta fase, a percepção e as expectativas da família e do enfermeiro são ainda 

mais complexas do que na fase de orientação. A família, agora, responde seletivamente 

a quem a ajuda. Isto exige um relacionamento interpessoal mais intenso. Enquanto 

trabalha na fase de identificação, a família começa a ter a sensação de pertencer e de 

ser capaz de lidar com o problema. Estas modificações começam a diminuir os 

sentimentos de desamparo e de desesperança, criando uma atitude otimista da qual 

deriva uma força interna35,36, 39,41.  
 É importante que o enfermeiro tenha presente o papel de líder que a família lhe 

atribui em sua relação de identificação. A identificação faz possível a aprendizagem por 

imitação, porém este não é o objetivo da experiência de aprendizagem que se 

desenvolve com a família.  A aprendizagem construtiva se produz quando a família 

pode perceber e centrar-se nos elementos essenciais da situação, mediante seu próprio 

esforço e quando pode desenvolver respostas independentemente do enfermeiro. A 
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família se identifica com o enfermeiro frente à sua inserção nos serviços que 

consideram úteis. Também se identifica em relação às suas experiências anteriores. 

Quando visualiza o enfermeiro como uma figura, símbolo de experiência passada, os 

valores e os sentimentos relativos às experiências anteriores se reativam e entram nas 

expectativas da família a respeito do enfermeiro35. 

 À medida que o enfermeiro e a família chegam a conhecerem-se e a 

respeitarem-se mutuamente como pessoas semelhantes, emergem as diferenças de 

opiniões, a forma de contemplar uma situação e a forma de responder perante os 

acontecimentos. O enfermeiro faz uso de sua formação profissional e sua habilidade de 

ajudar a família a chegar a um ponto que é capaz de fazer uso pleno da relação, a fim 

de resolver o problema35. 

 

Fase de Exploração: A terceira fase do processo refere-se à exploração ao 

máximo da relação para a obtenção dos melhores benefícios possíveis. A família 

emprega a ajuda do enfermeiro e faz pleno uso dos serviços que lhe são oferecidos, 

entretanto, quando se inicia a recuperação, pode experimentar conflitos entre o seu 

estado de dependência e independência a um só tempo35, 36,37,38,39.  

A atuação do enfermeiro é continuar a promover a satisfação da família em 

relação às suas demandas à medida que elas surgem. Começa a sentir-se parte 

integrante do contexto de auxilio e dá inicio ao controle da situação extraindo ajuda dos 

serviços oferecidos. O enfermeiro necessita lidar com as forças subconscientes que 

causam as ações da família, devendo usar técnicas de entrevista como instrumento 

para explorar, compreender e lidar adequadamente com os seus problemas 

subjacentes. Para que o vínculo enfermeiro-família estabelecido até este ponto não seja 

prejudicado, deve ser mantido um relacionamento interpessoal, pelo enfermeiro, que 

demonstre uma atitude de aceitação, interesse e confiança, encorajando a família a 

reconhecer e explorar os seus sentimentos, pensamentos emoções e comportamentos, 

proporcionando uma atmosfera sem críticas e um clima emocional terapêutico35,36,41. 

O enfermeiro usa instrumentos de comunicação esclarecendo, escutando, 

aceitando e interpretando corretamente; assim ajuda a família na exploração de todos 



 19

os caminhos da saúde, oferecendo serviços com base nos interesses ou nas suas 

necessidades35,36, 39,41.  

Fase de Resolução: A última fase do processo interpessoal denominada de 

“resolução ou definição” é caracterizada mais como um fenômeno psicológico em que a 

família abandona os laços adquiridos e prepara-se para retornar para casa, em que ela 

aceita objetivos novos e se torna independente no relacionamento interpessoal. Para 

que a resolução aconteça de forma bem sucedida há a necessidade da liberação 

gradual da identificação com as pessoas que prestaram ajuda e da criação e 

fortalecimento da capacidade de atuar por si mesma35, 36,37,38,39,41. 

A família consegue lograr êxito nessa etapa quando as etapas anteriores foram 

amplamente satisfeitas e ocorreu um encadeamento adequado entre elas. Nesta fase 

as necessidades da família já foram preenchidas pelos esforços conjuntos dela e do 

enfermeiro. Ambos necessitam, agora terminar seu relacionamento interpessoal e 

dissolver os laços existentes entre eles. Algumas vezes o enfermeiro e a família têm 

dificuldade em dissolver esses laços. Assim como nas outras fases, a ansiedade e a 

tensão aumentam na família e no enfermeiro se não houver um término bem-sucedido 

da fase. Em uma resolução bem-sucedida, a família afasta-se da identificação de quem 

a ajudou, torna-se independente do enfermeiro, assim como este se torna independente 

dela. As necessidades da família estão preenchidas, e podem ser feitos movimentos em 

direção às novas metas. A resolução ocorre apenas com o término bem-sucedido das 

outras fases35,36, 42. 

Durante todas as fases do processo interpessoal, o enfermeiro pode assumir 

diferentes papéis profissionais35,36,37,39,41,42, como: 

 

 Professor: que transmite e partilha conhecimentos relativos a uma necessidade ou 

interesse. Neste papel o enfermeiro estabelece com a família uma interação 

baseada no respeito e no interesse, na qual a visualiza como emocionalmente 

capaz e busca utilizar expressões que promovam maior conforto psicológico; 
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 Pessoa Recurso: que proporciona informações necessárias, específicas, auxilia na 

compreensão de um problema ou de uma situação nova. O enfermeiro deve 

fornecer reposta às perguntas das famílias, sobretudo às questões que envolvem 

sentimentos e que estão associadas aos maiores problemas enfrentados por elas; 

 

 Assessor: que através do uso de certas habilidades e atitudes, ajuda a família a 

reconhecer, enfrentar, aceitar e resolver problemas que estão interferindo na sua 

capacidade de adaptar-se e viver efetivamente;  

 

 Líder: que realiza o processo de iniciação e de manutenção das metas de um grupo 

através da interação, auxiliando no processo de aprendizagem da família à medida 

que promove a participação ativa da mesma em suas experiências; 

 

 Especialista técnico: que proporciona o atendimento físico exibindo habilidades 

clínicas e demonstrando capacidade de utilizar equipamentos para esse fim; 

 

 Substituto de pessoa significativa: que ocupa o lugar de outro, desenvolve a 

personalidade da família a partir da reativação de suas experiências anteriores, 

papel este que demonstra resistência por parte de alguns enfermeiros. 
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O esquema abaixo sumariza a essência do referencial teórico utilizado, 

demonstrando a interface do relacionamento enfermeiro/família. 

 

   

Enfer
meiro

Paciente/
Família

Idéias
pré-concebidas

Raça

Cultura

Valores

Crenças

Experiências
anteriores

Expectativas

Resolução 

Exploração 

Orientação 

Identificação 

Papéis de
Enfermagem
-professor
-recurso
-assessor
-líder
-especialista
técnico
-substituto

Indivíduo que 
necessita de
atendimento
de saúde

Fatores que influenciam a combinação
do relacionamento enfermeiro/paciente

HILDEGARD PEPLAU – RELAÇÕES INTERPESSOAIS
GEORGE

 
 

Fonte: George JB, Teorias de Enfermagem: os fundamentos da prática profissional 

 

O foco central da relação interpessoal enfermeiro-família, está voltado para  a 

própria natureza da enfermagem. A visão holística, na qual as experiências, 

expectativas, valores e crenças do indivíduo devem ser valorizados, tem sido resgatada 

como uma forma de produzir uma enfermagem humanitária, em um momento em que 

continuamente a enfermagem se ressente da necessidade de uma maior interação com 

as famílias36, 39.

Existem fatores que influenciam as situações do relacionamento e identificam-se 

às necessidades que influem no funcionamento da personalidade. As necessidades 
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geram frustração, conflito e ansiedade proporcionando energia que se converte em 

alguma forma de ação/conduta35: 

- ação que aborda o problema: 

• Lutar para identificar a dificuldade sentida; 

• Identificar os fatores relacionados com a dificuldade; 

• Clarificar a compreensão dos fatores; 

• Reduzir ou mudar a meta por outra compatível com as possibilidades; 

• Lutar para obter satisfação de desejos e alcançar metas. 

- ação que evita o problema: 

• Abandonar a meta automaticamente; 

• Abandonar a atividade associada com as metas; 

• Tentar esquecer a dificuldade; 

• Inverter energia em operações destinadas a manter a segurança, 

sentimentos de segurança. 

 Compreende-se que as necessidades, desencadeiam respostas nos 

enfermeiros num passo para o controle da conduta pessoal. As necessidades humanas 

se expressam em uma conduta que tem por meta a segurança e a satisfação dos 

desejos e dos anseios. O enfermeiro pode conhecer quais são suas necessidades mas 

nem sempre estão capacitados para identificá-las, sabendo somente que sentem a 

tensão que geram estas necessidades35. 

A função da personalidade consiste em crescer e desenvolver-se. A enfermagem 

é um processo que pretende facilitar o desenvolvimento da personalidade ajudando as 

pessoas a utilizarem aquelas forças e experiências dinâmicas que influenciam na 

personalidade. Os enfermeiros ajudam e cuidam das pessoas, não as manipulam, 

pretendem auxiliar os indivíduos e comunidades estabelecendo condições idôneas para 
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satisfazer suas necessidades. Todos têm necessidades instintivas ou adquiridas no 

processo de socialização. As necessidades primárias ou adquiridas que se satisfazem 

em uma situação reaparecem em algum grau, em situações novas. Em todas as 

situações surgem necessidades. Quando as necessidades básicas são satisfeitas, a 

situação remete para que ativem outras necessidades35. 

Muitos autores como Thomas, Healy, Rosenzweig, Symonds e Maslow citados 

por Peplau35 têm definido e formulado listas de necessidades e desejos, como segue.  

Para Thomas os 4 principais impulsos governantes são: de segurança; de novas 

experiências; de respostas afetivas; de reconhecimento. Healy e outros autores têm 

sugerido um quinto impulso, o desejo de domínio. 

Rosenzweig sugere critérios para a classificação das necessidades e indica que 

estas seguem um contínuo: necessidade de proteção do organismo contra a disfunção; 

necessidades que permitam a expresão dos níveis de crescimento; necessidades 

reprodutoras e, portanto de expansão; necessidades nas que se expressam biológica e 

simbolicamente na conduta das atividades criativas. 

Symonds formula uma lista de princípios que esclarecem o funcionamento 

pessoal subjacente e os impulsos psicológicos: quando se satisfazem as necessidades 

imediatas, aparecem necessidades mais maduras. As necessidades criam tensão, que 

nem sempre, podem produzir ansiedade. Toda conduta aspira a reduzir a tensão criada 

pelas necessidades. Quando uma forte necessidade se torna dominante, toda a 

conduta se volta para ela e podem passar inadivertidas outras necessidades. A maioria 

das ações supõe uma fusão de várias necessidades ou impulsos. A satisfação das 

necessidades atuais é uma garantia de que se enfrentará a privação destas de forma 

mais eficaz no futuro. 

Maslow indica que as inadaptações e neuroses estão dominadas pelas 

necessidades básicas não satisfeitas no passado, o que indica que a pessoa sã é 

aquela que, uma vez satisfeitas suas necessidades básicas, pode motivar-se para 

desenvolver e alcançar suas máximas potencialidades. 
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As necessidades criam tensão e a tensão cria energia que se transforma em 

alguma forma de conduta. A enfermagem é um processo que ajuda a família a 

satisfazer suas necessidades atuais de forma que podem surgir e serem satisfeitas 

outras mais maduras. As transformações úteis de energia se produzem quando se 

orienta o esforço para o reconhecimento das necessidades do enfermeiro e da família35. 
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3- OBJETIVO 
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Neste estudo buscou-se como objetivo identificar: 

 

 o conhecimento do enfermeiro sobre as políticas institucionais 

estabelecidas em relação à permanência do acompanhante do paciente 

adulto hospitalizado; 

 

 

 a percepção do enfermeiro quanto à permanência do acompanhante junto 

ao paciente adulto hospitalizado, frente ao processo de assistência de 

enfermagem. 
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4- TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
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4.1. Tipo de Estudo 

 

Para alcançar o objetivo proposto realizou-se um estudo descritivo, de campo, 

com abordagem quali-quantitativa. Levando-se em consideração os objetivos propostos 

para este estudo, optou-se pelo método qualitativo aliado ao quantitativo em busca de 

uma melhor compreensão da realidade a ser estudada, na qual pode ocorrer uma 

complementaridade entre ambos, possibilitando uma integração favorável para a prática 

da pesquisa43. 

O método quali-quantitativo é aquele que corresponde às duas abordagens, 

incluindo as ciências sociais que analisam as teorias sociais, preocupadas com o 

delineamento da estrutura social e aquelas preocupadas com a compreensão da ação 

ou do significado social. Esse tipo de abordagem está sendo cada vez mais usada em 

serviços de saúde, para responder as questões da pesquisa43,44.  

A abordagem quantitativa, nos possibilitou apresentar a problematização como 

objeto de investigação demonstrando parte dos dados em forma objetiva e lógica, 

podendo analisá-los estatisticamente, agrupando-os em informações, dispostas em 

tabelas, de forma a mensurar o grau de conhecimento do sujeito, sobre um 

determinado assunto, com intuito de garantir uma boa interpretação dos seus 

resultados45,46 . 

Na abordagem qualitativa buscou-se compreender a percepção dos sujeitos 

conforme suas respostas, num processo mediante o qual se constroem significados, 

permitindo conhecer o ser humano, favorecendo a compreensão do todo e 

possibilitando entendimento de dados do contexto social. Este universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

a operacionalização de variáveis. Acredita-se que a abordagem qualitativa, leva a 

refletir sobre a questão como forma de contribuição para a transformação e melhoria da 

assistência de enfermagem. O estudo foi desenvolvido através de uma abordagem 

quali-quantitativa, preocupando-se com o significado atribuído pelos sujeitos às 

questões estudadas, de maneira a caracterizar descrições e citações sobre suas 

experiências, expectativas, atitudes e pensamentos em torno do assunto45,47. 
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Neste estudo, o pesquisador, descreveu e classificou os fenômenos, buscando 

explorar as suas dimensões, a maneira pela qual eles se manifestaram e fatores com 

os quais eles se relacionaram. As informações coletadas em forma de questionário, 

foram materiais descritos baseados nas respostas dos indivíduos e em documentos 

disponíveis, utilizados no local da pesquisa. O propósito foi aproximar-se dos sujeitos 

do estudo de modo a compreender a situação, delineada a partir de um cenário natural, 

sem uma estrutura ou controle imposto pelo pesquisador45, 48. 
 

4.2. Cenário do estudo 

 

O estudo foi realizado num hospital filantrópico, escolhido devido às suas 

características como instituição universitária, situada na cidade São Paulo, que se 

evidencia por ser um hospital de porte extra grande, de alta complexidade, conveniado 

com o SUS (Sistema Único de Saúde). É um hospital-escola, com atendimento à 

atenção primária, secundária e terciária aos diversos clientes incluindo crianças, adultos 

e idosos, em diferentes especialidades, destinado ao ensino, à pesquisa e à 

assistência. 

O hospital possui uma estrutura organizacional, compondo-se de diversos 

serviços, entre eles os que incluem Unidades de Internação dos pacientes. As 

Unidades de Internação, cenários deste estudo, totalizaram 09. Foram as seguintes:  

Unidades de Clínica Médica (03), Unidades de Cirurgia (04) e  Unidades de Ortopedia e 

Traumatologia (02). Essas Unidades foram escolhidas considerando um entendimento 

com os enfermeiros da Educação Continuada da Instituição, como sendo os locais onde 

se concentravam os pacientes adultos e seus acompanhantes. 

Fizeram parte do estudo 29 enfermeiros que atuavam nas referidas Unidades, 

nos períodos  diurno e noturno e que atenderam os seguintes critérios: ter seis meses 

ou mais de trabalho em Unidade de Internação de pacientes adultos, nesta Instituição; 

aceitar participar do estudo; estar fora do período de férias, licenças saúde/maternidade 

e  afastamentos e que se dispuseram a fornecer as informações preenchendo os 

questionários. 
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4.3. A busca das informações 
 
4.3.1. Instrumento da coleta  

 

Para a coleta das informações, foi elaborado um questionário, com questões 

fechadas e semi-estruturadas baseadas em literatura específica e experiências do 

pesquisador sobre o assunto. O instrumento constou de duas partes (ANEXO 1). 

 

A Parte I incluiu:  

 

A - Dados sócio-demográficos da caracterização da população de enfermeiros: 

Foram incluídos neste item dados referentes ao sexo, idade, tempo de conclusão 

na graduação em Enfermagem, curso de pós – graduação, tempo de atuação na 

Unidade de Internação e turno de trabalho na Instituição. 

 

B- Políticas institucionais estabelecidas para permanência do acompanhante no 

hospital, incluindo: 

 

Documentos que garantiam a presença do acompanhante de pacientes adultos 

hospitalizados ( entre 18 e 60 anos). 

 

Normas para a orientação do acompanhante do paciente adulto hospitalizado na 

Instituição. 

 

Orientação do acompanhante do paciente adulto hospitalizado sobre as normas e 

rotinas. 

Condições de impedimento da permanência de acompanhante de paciente adulto 

hospitalizado. 

Atividades que o acompanhante poderia realizar junto ao paciente adulto hospitalizado. 
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Condições oferecidas pela Instituição ao acompanhante durante sua permanência em 

relação aos aspectos administrativos/organizacionais, ambientais e pessoais.    

(ANEXO 1) 

 

A Parte II constou de 06 questões relativas à percepção do enfermeiro sobre a 

permanência do acompanhante do paciente adulto hospitalizado na unidade de 

internação incluindo o relacionamento da equipe de enfermagem com o acompanhante; 

o papel desempenhado pelo acompanhante; o comportamento do paciente na presença 

do acompanhante e vice-versa; a orientação do acompanhante sobre como cuidar do 

paciente e o que espera do acompanhante. 

 

Para validação do Instrumento foi realizado um pré-teste com três enfermeiros 

que não atuavam nesta instituição, verificando a compreensão das questões. A escolha 

deu-se frente a semelhança do trabalho desenvolvido pelos profissionais. 

 
4.3.2. Caminho percorrido para a  coleta de informações 
 

 Antecedendo a coleta de informações, foram realizados os seguintes 

procedimento éticos, observando as etapas: 

 

-Solicitação da autorização da Diretoria de Enfermagem e Chefias das Unidades de 

Internação do paciente adulto da Instituição Hospitalar (ANEXO 2); 

- Parecer com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Hospitalar com 

base na Resolução 196/9649; 

- Aceite do enfermeiro na participação da pesquisa, confirmado pela assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Eclarecido ( ANEXO 3). 

 

 Foi entregue um questionário junto com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para ser preenchido e devolvido durante seus períodos de trabalho. Todos 

os participantes foram esclarecidos sobre a natureza, os objetivos e a metodologia do 

estudo pelo pesquisador e que colocou-se sempre à disposição para dirimir todas as 
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dúvidas em relação às questões colocadas, sendo informados sobre a participação 

voluntária, tendo a liberdade de recusar ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem penalizações, garantindo o sigilo e a privacidade como participantes do 

estudo; tendo as informações sobre o seu andamento, sempre que solicitadas, 

confirmada com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

3). Os dados foram colhidos nos meses de setembro/outubro de 2006, incluindo 29 

sujeitos conforme critérios estabelecidos. O preenchimento teve a duração média de 30 

minutos. 

 
4.4. Análise  
 

As informações relativas à Parte l-A) Caracterização dos enfermeiros, foram 

analisadas descritivamente, calculando-se a freqüência absoluta e porcentagens, que 

foram explicitadas em formas de tabela e a Parte I-B) Políticas institucionais 

estabelecidas sobre a permanência do acompanhante no hospital, foram analisadas e 

explicitadas descritivamente. 

 

Na Parte II – as questões relativas à Percepção do enfermeiro sobre o 

acompanhante do paciente adulto hospitalizado, foram tratadas utilizando a Análise de 
Conteúdo que consiste em “um conjunto de técnicas de análises das comunicações, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das 

mensagens e indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção de mensagens” 50. Busca compreender os conteúdos 

manifestos e ocultos, podendo organizar os dados em unidades léxicas (palavras 

significativas) ou categorias (classes de dados definidos por uma expressão ou 

palavras) e irá se referir a discursos emitidos para designar opiniões e percepções 

sobre a vida cotidiana, pública ou privada 47,50,51. 
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Para a organização do material coletado, utilizou-se a análise de conteúdo em 

torno de três pólos cronológicos, colocados sequencialmente: 

1- A pré-análise; 

2- A exploração do material; 

3- O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

A pré-análise foi a primeira etapa da Análise de Conteúdo, teve por objetivo a 

organização dos dados e se caracterizou pelo contato direto com o material e com os 

objetivos iniciais da pesquisa que orientaram a análise. Fez-se leitura exaustiva de todo 

o material, para estabelecer contato com as respostas dos sujeitos e conhecer o texto, 

com intuito de apreender e organizar aspectos importantes para as próximas fases da 

análise47.50.  

 

A exploração do material sobre o conteúdo das questões abertas consistiu na 

operação de codificação para se alcançar um núcleo de compreensão do texto, 

incluindo seleção das unidades de análise. A escolha dos recortes utilizados, nos levou 

ao uso de sentenças, frases ou parágrafos como unidades de análise, que geraram os 

temas, os quais caracterizaram as categorias como grandes enunciados com um 

número variável de temas, que puderam exprimir significados e elaborações 

importantes que atenderam aos objetivos do estudo. O agrupamento das unidades de 

análise foi feito por relevância implícita do tema conforme os relatos dos sujeitos. As 

categorias emergiram do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, tendo em 

vista o atendimento aos seus objetivos47,50.

 

O tratamento dos resultados foi a última fase na qual foram feitas inferências e 

interpretações, a propósito dos objetivos previstos, desvendando o conteúdo subjacente 

ao que estava sendo manifesto. Neste estudo as informações foram ordenadas, 

classificadas separadamente e agrupadas por semelhança de conteúdo 47,50, 51 .

 

Observando sequencialmente as fases de pré-análise, foram realizadas leituras 

exaustivas do material. Passou-se então para a fase de exploração do material, sendo 
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estabelecido o núcleo de compreensão, utilizando sentenças e frases que geraram as 

unidades de análise. Trabalhando com temas como unidade de análise e estabelecidas 

as categorias, as respostas foram classificadas em seus significados e sentidos 

atribuídos, utilizando-se marcos interpretativos para o seu reagrupamento, incorporados 

nos pressupostos teóricos, expressos em fases do relacionamento interpessoal de 

Peplau. As unidades de análise foram organizadas nos 6 (seis) temas do estudo. Estes 

temas geraram as 12 (doze) categorias. As categorias, oriundas dos temas, emergiram 

através da análise conforme a relevância de significado. O tema é considerado como a 

mais útil unidade de registro (menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registradade 

acordo com as categorias levantadas) em análise de conteúdo, indispensável em 

estudos sobre representações sociais, opiniões, expectativas, valores, conceitos, 

atitudes, crenças, etc.52. 

Em relação ao tema Revelando a presença do acompanhante do paciente adulto 

hospitalizado na unidade de internação emergiram as categorias: 

-Acompanhante  presente e colaborador; 

-Acompanhante presente fiscalizador. 

No tema Revelando o relacionamento da equipe de enfermagem com o 

acompanhante, sobressaíram as categorias: 

-Relacionamento de aceitação; 

-Relacionamento de negação. 

No tema Revelando o desempenho do acompanhante, emergiram as categorias: 

-Desempenho de mediador; 

-Desempenho de impedimento/obstáculo. 

Em relação ao tema Revelando o comportamento de paciente/acompanhante 

sobressaíram as categorias: 

-Comportamento de segurança/confiança; 

-Comportamento de dependência. 

No tema Revelando o profissional que orienta o acompanhante, emergiram as 

categorias: 

-Atuação predominante do enfermeiro; 
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-Atuação do enfermeiro com a equipe. 

No tema Revelando a expectativa do enfermeiro em relação ao acompanhante 

de pacient  emergiram as categorias: 

 simboliza o apoio constante e incondicional do enfermeiro na 

satisfação das neces

 interpessoais (integração, aceitação, 

confiança e interesse no outro). Esta fase 

ar o desenvolvimento do processo de análise, foram 

estabelecidos quadros com as fases do relacionamento interpessoal e as unidades de 

análise. 
 

 

 

 

 

 

 

e adulto hospitalizado, na unidade de internação,

-Trabalho em conjunto;  

-Exclusão da participação. 

Na fase de análise, utilizou-se como base referencial do estudo a Teoria das 

Relações Interpessoais de Peplau, já descrita.    

Cada categoria foi analisada de acordo com o referencial teórico referido, nas 

quatro fases do Relacionamento Interpessoal que incluem:  

Orientação – quando ocorre a expressão das necessidades e sentimentos, 

criados pelo desafio da nova situação (período de clarificação – quem é quem); 

Identificação –

sidades e problemas (tentativa de identificação de problemas na 

busca de soluções); 

Exploração – situação que dá lugar a novas diferenciações do problema; 

desenvolve e melhora a habilidade nas relações

exige maior responsabilidade e trabalho em 

conjunto; 

Resolução – as necessidades se convertem na significação do sucesso nas 

relações interpessoais, gerando autonomia e independência.  

Para melhor explicit
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5-ANÁLISE E DISCUSSÃO 
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-se a: I-A - Dados 

ociodemográficos dos sujeitos do estudo e I-B - Sobre as Políticas Institucionais 

 

ão da população 

do estudo, os enfermeiros das Unidades de internação de Medicina, de Cirurgia e de 

Ortopedia e Traumatologia, de um hospital universitário, como segue: 

 

TABELA 1 – Distribuição dos enfermeiros em relação ao sexo e à 

idade em números e porcentagens. São Paulo, 2006 

 

a profissão ainda com prevalência feminina. A 

aixa etária 
Sexo  

eminino                       Masculino 
                          N ) 

Total 
  

 

 

Os resultados relativos à Parte I do estudo referem

s

estabelecidas para a permanência do acompanhante no hospital. 

5.1- Parte I-A - Caracterização sociodemográfica dos sujeitos: 

Com os dados sociodemográficos estabeleceu-se a caracterizaç

 

 
F  
 
 
 
 
 

 
 
 

 F    
  N°   (%)    °   (%  N°   (%) 

      
20 – 29   

  02 (6,90) 

 
 e mais 

04 (13,79) 

01 (3,45) 
  

01 (3,45) 

-      - 
 

05 (16,7) 

01 (3,3) 
 

    
9 (100,00) 

 
          

06 (20,69) -      - 06 (20,0) 
30 – 39 11 (37,93) 13 (43,3) 
40 – 49 
50 – 59
60
 
Total 

 

04 (13,79) -      - 04 (13,3) 

26 (89,65) 03(10,35) 2
 
  
 
 
Participaram do estudo, 29 (100,00%) enfermeiros, sendo 26 (89,66%) do sexo 

feminino, e 03 (10,34%) do sexo masculino, confirmando a característica da profissão 

estudada que tem o perfil de ser um
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idade dos sujeit  maior 

concent

ermeiros em relação  ao 

tempo de formado na graduação, especialização e mestrado, em 

números e porcentagens. São Paulo, 2006

 

* 3 enfermeiros fizeram 2 especializações  

dministração Hospitalar, Formação Pedagógica na 

Área da Saúde, Enfermagem em Centro Cirúrgico, Enfermagem em Oncologia, Saúde 

Pública e Acupuntura 12 (46,15%). 

ação  
s) 

G    Esp o           Mestrado    
Nº                     N  

os variou entre 23 e 60 anos, sendo que a faixa etária de

ração foi entre 30 e 39 anos.  

TABELA 2 – Distribuição dos enf

. 

 

Ano de Form   
(em faixa

Cursos  
ecializaçãraduação   

.     (%)     N°    (%)   °    (%)
1970 – 1975  0  02 (6,90) 1 (3,45) -        - 
1976 – 1980  

995 
0  

03 (10,34) 
11 (37,93) 

  
10 (34,48) 16 (55,17) -        - 

 
Tot 5)* 01 (3,45) 
     

01 (3,45) 02 (6,90) -        - 
1981 – 1985 
1986 – 1990 
1991 – 1
1996 – 200

01 (3,45) 
01 (3,45) 

-        - 
-        - 

01 (3,45) 
02 (6,90) 

-        - 
-        - 
-        - 
-        - 

2

 

 

 

 

 

 

 
001 – 2005 

 2006 –
Sem data 
  

-         - 
-         - 

03 (10,34) 
01 (3,45) 

01 (3,45) 
-       -  

al  29 (100,00) 26 (89,6
 

 

Do total de 29 sujeitos que participaram da pesquisa, 10 (34,48%) tinham entre 

01 e 05 anos de conclusão na graduação; 11 (37,93) sujeitos tinham entre 05 e 10 

anos, o que se conclui que a maioria dos profissionais 21 (72,41%) tinham até 10 anos 

de formados. Entre 2001 e 2005, 16 (55,17%) sujeitos concluíram a especialização. A 

especialização, correspondeu a 26 (89,65%), cursos realizados por 23 (79,31%) 

enfermeiros, sujeitos do estudo, sendo que 3 deles tinham concluído 2 cursos de 

especialização. Foram realizados os cursos de Enfermagem em: Unidade de Terapia 

Intensiva (5 - 19,23%); Cardiologia (3 - 11,54%); Clínica médica-cirúrgica (3 - 11,54%);  

Obstetrícia  (3 - 11,54%) e outros: A
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ermeiros em relação ao tempo de 

atuação na Unidade de Internação de Medicina (UM) e turno de trabalho, em 

nú rcentagen

uipe A e B. Do total de sujeitos, 7 (53,84%) 

tuavam nessas unidades entre 01 e 04 anos, caracterizando um grupo com tempo 

stável de atuação profissional nesta área. 

 
 

Tempo na
unidade 

os

Turno 
M                                 N               

                         
Total 

 

TABELA 3-A – Distribuição dos enf

meros e po s. São Paulo, 2006. 

   
  
 Na tabela 3-A pode ser observado que em relação ao tempo de atuação, nos 

setores de Internação Adulto, 13 (100,00%) sujeitos atuavam  nas Unidades de 

Medicina, onde 04 (30,78%) deles atuavam no turno da manhã, 04 (30,78%) à tarde e 5 

(38,46%) à noite, sendo este dividido em eq

 

(em an ) 
          T        

N° (%)     N° (%)       Nº (%) Nº (%) 
      
01 – 04    

09 – 12 1(7,70) 

 
 

-         - 

 

-         - 

 
 

 (7,70) 

 

Total  4(30,78) 4(30,76) 5(38,46) 13(100,00)
 

2(15,38) 2(15 38) , 3(23 08) , 7 (53, 4)8
05 – 08  1(7,70) 2(15,38) 2( 15,38) 5 (38,46) 

 
 

 

   
1

 

 

     

a

e

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 40

 

rgia (UC) e turno de 

trabalho, em números e porcentagens. São Paulo, 2006. 

 

m ao critério de disponibilidade estabelecido para sua inclusão no grupo do 

estudo. 

 

Tempo na 

(em anos)       N° (%)                   N° (%)                    Nº (%) Nº (%) 

TABELA 3-B – Distribuição dos enfermeiros em relação ao tempo de 

atuação na Unidade de Internação Unidades de Ciru

unidade 
Turno 

             M                          T                           N 
  

Total 

      
01 – 04   2(20,0) 

 1(10,0)     

3 – 16 1 (10,0) 

 

-       - 
 

1(10,0) 
-      - 

 
1 (10,0) 

 
 

otal 4(40,0) 3(30,0) 3(30,0) 0(100,0) 
      

2(20,0) 2(20,0) 6 (60,0) 
05 – 08 - -       - 1 (10,0) 
09 – 12 
1
 
  

1 (10,0) 

 

-       - 2 (20,0) 

 
T  1

 
 
 

Na tabela 3B também pode ser observado que o tempo de atuação dos 

enfermeiros, em sua maioria, concentra-se na faixa entre 1 e 4 anos. A escassez 

numérica do grupo de profissionais do turno noturno ficou evidente, uma vez que não 

atendera
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TABELA 3-C – Distribuição dos enfermeiros em relação ao tempo de 

atuação na Unidade de Internação, Unidades de Ortopedia e Traumatologia 

(UOT), turno e setor de trabalho, em números e porcentagens. São Paulo, 2006. 

Tempo na 
unidade 
(em anos) 

Turno  
             M                             T                             N 
        N°   (%)                 N°   (%)             Nº   (%) 

Total 
Nº   (%) 

      
01 – 04   1(16,66) -         - -         - 1 (16,66) 
05 – 08  -        - -         - 3(50,00) 3 (50,00) 
09 – 12 
13 – 16 
17 e mais 
  

-        - 
-        - 
-        - 

 

-         - 
1(16,66) 
-        - 

-        - 
-        - 

1(16,66) 
 

- 
1 (16,66) 
1 (16,66) 
 

Total  1(16,66) 1(16,66) 4(66,66) 6(100,00)
      

 

 

 A tabela 3C demonstra a participação de um grupo reduzido de enfermeiros no 

estudo considerando os critérios de inclusão estabelecidos como tempo mínimo de 

atuação na Instituição (seis meses ou mais); faixa etária dos pacientes da Unidade de 

Internação incluindo apenas os adultos, sendo que alguns enfermeiros recusaram-se 

em participar do estudo. 

 Aqui pode-se observar que metade do grupo de enfermeiros encontrava-se na 

faixa entre 5 e 8 anos (3 - 50,00%) de trabalho e apenas 1 (16,66) revelou ter mais de 

17 anos de trabalho, sendo todos alocados no período noturno. 
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5.2- Parte I-B- Conhecimento dos enfermeiros sobre as políticas institucionais 
estabelecidas para permanência do acompanhante no hospital 

Do total de 29 (100,00%) sujeitos pesquisados,  23 (79,31%) responderam que 

não conheciam o documento legal que garante a permanência de acompanhante dos 

pacientes adultos hospitalizados; 06 (20,69%) disseram que o conheciam e destes, 04 

(13,79%) citaram o documento como consta na legislação, mas não souberam 

descrever o seu conteúdo. Dois deles (6,90%) apontaram o Termo de 

Responsabilidade de Internação como sendo o documento  de garantia da permanência 

do acompanhante.  

Na instituição estudada encontra-se implantado o Programa Nacional de 

Humanização do SUS (HumanizaSUS), que no seu desenvolvimento explicita o direito 

de permanência de acompanhante, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar 

e peculiaridades das necessidades do acompanhante15. A Lei Municipal n° 13.998, de 

10/06/05, também assegura o direito de entrada e permanência de um acompanhante 

junto com a pessoa que se encontra internada ou em vias de internação, em unidades 

de saúde, exceto nas dependências de tratamento intensivo e outras equivalentes.28  

Em relação à existência de normas descritas para a orientação do 

acompanhante do paciente adulto hospitalizado na Instituição, do total de 29 (100,00%) 

enfermeiros, 07 (24,14%), deles responderam não conhecê-las.  Vinte e dois 

enfermeiros (75,86%) referiram conhecer, sendo apontado por 14 (48,27%) o “Manual 

de Orientação do Paciente Internado e Acompanhante”53; Foi referido por 8 (27,59%) 

enfermeiros o conhecimento de um documento interno, elaborado pela própria 

Instituição, contendo informações necessárias para a permanência do acompanhante, 

sem entretanto identificar o Manual. 

Quanto ao profissional que deve orientar o acompanhante do paciente adulto 

hospitalizado sobre as normas e rotinas inerentes à Instituição, 15 (51,72%) 

responderam que é o próprio enfermeiro; 13 (44,83%), informaram que quem orienta é 

um grupo de profissionais que inclui enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente 

social, médico, secretário de clínica e funcionário da recepção; 01 (3,45%) deles relatou 

que a orientação é feita pelo funcionário que realiza o processo formal e burocrático da 

internação do paciente.  
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 Em relação à existência de normas relativas às condições de impedimento 

da permanência de acompanhante do paciente adulto hospitalizado, 10 (34,48%) 

sujeitos informaram não conhecerem; 19 (65,52%) sujeitos responderam que elas 

existiam, porém, são utilizados critérios pessoais para o impedimento.  

No Manual de Orientação do Paciente Internado e Acompanhante53, existem 

informações sobre o que é proibido ao acompanhante, ficando reservado o direito de 

impedir a entrada de pessoas que prejudiquem a recuperação da saúde do paciente, a 

ordem e a disciplina da unidade. A maioria dos sujeitos conhecem as normas descritas 

pela Instituição, porém segundo relataram, as mesmas não são frequentemente 

utilizadas pelos enfermeiros. Observa-se que não existe uma padronização referente à 

orientação ao acompanhante, o que demonstra que esta ação é realizada de forma 

aleatória, sem a observância devida nas informações explicitadas no Manual, 

resultando numa possível incompreensão e não cumprimento das normas e rotinas 

estabelecidas pela Instituição, causando desconforto e estresse entre profissionais e 

acompanhantes.   

Sobre as atividades que o acompanhante pode realizar junto ao paciente adulto 

hospitalizado, foi referido por 01 (3,45%) sujeito que o acompanhante do paciente 

adulto hospitalizado não pode realizar nenhuma atividade com o paciente; 28 (96,55%) 

deles mencionaram as atividades relacionadas aos cuidados físicos, psíquicos e sociais 

e que foram organizadas e agrupadas conforme as Necessidades Humanas Básicas, 

proposta por Wanda de A. Horta54. São elas: 

 
Necessidades psicobiológicas e as atividades mencionadas: 

• nutrição: auxiliar nas alimentações; 

• hidratação: oferecer água; 

• eliminação: colocar e retirar comadre e papagaio, trocar fraldas; 

• conforto: fazer higiene oral, encaminhar ao banho de chuveiro, ajudar a realizar 

banho no leito; 

• locomoção: ajudar na locomoção em cadeira de rodas e a deambular; 

• mecânica corporal: realizar mudança de decúbito; 

• terapêutica: proporcionar apoio psicológico. 
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Necessidades psico-sociais e as atividades mencionadas: 

• segurança: proporcionar segurança, companhia; 

• comunicação: promover diálogo; 

• aprendizagem: acompanhar os procedimentos realizados nos curativos, 

preparando-se para auxiliar o paciente em seu auto-cuidado; 

• lazer: otimizar o uso da televisão, ler revistas; 

• atenção: ser atencioso, fazer companhia; 

• amor: dar carinho. 

 

Referiram também que as atividades acima mencionadas são aquelas orientadas 

pelos enfermeiros após avaliação e liberação para sua implementação, desde que as 

condições do acompanhante não traga risco para o paciente. 

A maioria dos enfermeiros permite aos acompanhantes realizarem atividades 

com os pacientes, o que demonstra que existe interesse na permanência do 

acompanhante, tanto para a equipe quanto para o paciente e até mesmo para o próprio 

acompanhante. Cabe à equipe de enfermagem, contribuir para a criação de um clima 

de bem estar, interagindo efetivamente com o acompanhante. Uma das formas de 

contribuição é permitir ao acompanhante prestar alguns cuidados previamente 

orientados, conquistados  à partir do estabelecimento do Relacionamento Interpessoal, 

entre enfermeiro e acompanhante55. 

Quanto às condições oferecidas pela Instituição aos acompanhantes durante sua 

permanência, em relação aos aspectos administrativos/organizacionais, ambientais e 

pessoais, os sujeitos mencionaram que existe um Manual de Orientação sobre as 

Normas e Rotinas da Instituição, que é entregue aos acompanhantes no momento da 

internação, incluindo o controle do crachá, que permite o trânsito do acompanhante em 

locais específicos, como por exemplo, o refeitório para alimentação. Referiram que o 

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

o acompanhante permanecer somente ao lado do leito do paciente, utilizando cadeiras 

ou poltronas para o descanso. Não há local apropriado para descanso nem para o 

banho, e quando permitido, pelo enfermeiro, é utilizado o banheiro dos pacientes. 

Também não é permitida a utilização das roupas do hospital. A limpeza do local é de 
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acordo com a rotina do serviço e a luminosidade adequada, dependendo das 

características da enfermaria. O corredor, frequentemente é utilizado como espaço para 

o relacionamento com os demais circulantes (pacientes, acompanhantes e elementos 

da equipe de trabalho). 

 Observa-se a precariedade do atendimento frente às necessidades dos 

acompanhantes, manifestada nas condições das instalações disponíveis, devido à 

estrutura da Instituição não ter sido planejada, mas adaptada para a sua permanência. 

Este motivo faz com que a tomada de decisões sobre a permanência de acompanhante 

do paciente adulto seja criteriosa e restrita, utilizando como medida para estabelecer a 

liberação da permanência do acompanhante, uma série de elementos, destacando-se 

entre eles a condição do paciente em relação ao grau de dependência da assistência 

prestada devido ao seu estado, considerando a manutenção mínima da qualidade da 

assistência durante o período de acompanhamento. 
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5.3- Parte II - Percepção do enfermeiro sobre o acompanhante do paciente adulto 
hospitalizado: 

Na Parte II do estudo, desencadeou-se  um processo de análise considerando os 

núcleos de compreensão que, geraram as unidades de análise das quais emergiram os 

6 (seis)  temas que caracterizaram as 12 (doze) categorias. Frente ao referencial teórico 

proposto, tendo como base o relacionamento interpessoal de Peplau,  estabeleceu-se 

uma seqüência de abordagens para a análise de cada categoria nas quatro fases de 

relacionamento: orientação, identificação, exploração e resolução, explicitadas nos 12 

(doze) quadros abaixo, na sequência dos temas estabelecidos. São eles: 
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Tema 1- Revelando a presença do acompanhante do paciente adulto hospitalizado na 

unidade de internação. 

Com referência a este tema,  surgiram duas categorias de acompanhantes 

presentes: o colaborador e o fiscalizador. 

 

Quadro 1- Categoria: Acompanhante  presente e colaborador 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

 

“...quando solicitamos ajuda do acompanhante  é sempre 
presente...” 
 
“...tem sido responsável por cobrar os resultados de todo o 
tipo de assistência prestada ao paciente...” 
 
 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 

“...deverá estar sempre presente, é orientado na primeira 
entrevista e portanto, segue o que é falado...”  
  
“...algumas doenças levam a limitações físicas, o 
acompanhante se faz necessário para ensinar o paciente a 
conviver com a sua realidade...” 
 

 

Exploração 
(Integração,aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 “...auxilia nas necessidades básicas, dá apoio psicológico 

para o paciente...” 

 
“...pois muitas vezes ajuda no cuidado e diminui a 

ansiedade...” 
 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

“...colaborativos, participam da reintegração do cliente...” 
 

 

Neste Quadro 1, a categoria  acompanhante presente e colaborador, é percebida 

pelo enfermeiro como sendo um elemento positivo, capaz de melhorar a recuperação 

do paciente, sendo visto como parte integrante na assistência ao paciente. A presença 

do acompanhante é um dos fatores que ajudam a amenizar a problemática da 
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hospitalização, pois aumenta a segurança psicológica do doente, prestando-lhe 

assistência física e emocional56. 
 

Na análise deste Quadro 1, pode-se observar que, de acordo com a Teoria das 

Relações Interpessoais de Peplau, a Orientação é o início da relação interpessoal , vê-

se nesta fase, através da percepção dos enfermeiros, que ambos (enfermeiro e 

acompanhantes), se encontram como desconhecidos, onde as culturas, crenças, 

valores, etc., ainda não foram explicitados, cabendo ao enfermeiro, interagir com o 

acompanhante, para minimizar a tensão, o estresse e o medo do desconhecido, 

sentidos pelo acompanhante. Identifica-se essa situação nas frases: 

 

 “...quando solicitamos ajuda do acompanhante  ele é sempre presente...” 

“...tem sido responsável por cobrar os resultados de todo o tipo de assistência prestada 

ao paciente...”,  

 

Nelas o enfermeiro expressa por meio de atitude empática e compreensiva, a 

sua percepção sobre a necessidade da presença do acompanhante, atribuindo-lhe uma 

determinada importância. Ao enfermeiro cabe iniciar o relacionamento com o 

acompanhante, demonstrando positividade na presença dele, tentando conhecer suas 

necessidades e dando oportunidade de reconhecer as suas carências. 

 

Na fase de Identificação, o enfermeiro faz uma seleção das necessidades 

prioritárias buscando soluções profissionais apropriadas. Na percepção do enfermeiro, 

o acompanhante responde seletivamente a quem o ajuda, sentindo-se capaz de lidar 

com o problema, criando uma atitude otimista, que pode ser observada no Quadro 1, 

pela percepção do enfermeiro, expresso nas frases: 

 

“... é orientado na primeira entrevista...” 

“...o acompanhante se faz necessário para ensinar o paciente a conviver com a sua 

realidade...” 
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  Aqui o enfermeiro tem que provar ao acompanhante que é confiável, expondo os 

meios de solucionar o problema, seja orientando, ensinando ou mesmo com outras 

formas de estabelecer ajuda adotando um papel de pessoa recurso, podendo receber 

como resposta do acompanhante a sua colaboração, seja de forma independente, 

interdependente ou totalmente dependente do enfermeiro que o ajuda . 

 

Na fase de Exploração, como pode-se notar no Quadro 1, o enfermeiro percebe 

a necessidade do acompanhante de fazer uso pleno dos serviços que lhe são 

oferecidos, assim: 

 

 “...auxilia nas necessidades básicas, dá apoio psicológico ao paciente...” 

“..muitas vezes ajuda no cuidado e diminui a ansiedade...” 

 

Observa-se nesta fase um clima emocional terapêutico, onde podem ser 

supridas as necessidades de ambos, pois o enfermeiro demonstra uma atitude de 

aceitação, interesse e confiança no acompanhante, conquistados pela relação 

interpessoal assumindo o papel de líder. Neste momento a responsabilidade aumenta e 

ambos trabalham em conjunto, o que possibilita uma relação interpessoal efetiva. 

 

Na fase de Resolução, para o enfermeiro, o acompanhante começa a desfazer 

os laços e se prepara para deixar o ambiente hospitalar. Enfermeiro e acompanhante 

se tornam  independentes do relacionamento interpessoal, pois as necessidades de 

ambos foram atendidas e satisfeitas, como pode ser observado no Quadro 1, através 

desta resposta: 

 

 “...colaborativos, participam da reintegração do cliente...” 

 

O enfermeiro percebe a independência do acompanhante, que por si só é capaz 

de solucionar seus problemas, caracterizando o fim da interação. 
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Quadro 2- Categoria: Acompanhante presente fiscalizador 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...chega até a atrapalhar o nosso trabalho, devido às 
cobranças...” 
 
“...sinceramente atrapalham na recuperação dos mesmos, 
deixando-os aflitos dando lhes insegurança...” 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

“...após uma avaliação, é realizada a liberação do 
acompanhante, dependendo das condições clínicas e muitas 
vezes, sócio-econômicas do paciente...” 

 

Exploração 
(Integração,aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

 

 

 

 Na categoria acompanhante presente fiscalizador o acompanhante é 

caracterizado pelo enfermeiro, como aquela pessoa, cuja permanência traz desconforto 

ao ambiente, atrapalhando o andamento do serviço por ser solicitante,  e 

continuamente estar analisando e questionando tudo à sua volta. Este tipo de 

acompanhante, segundo Soares e Fraga56 exige mais dos profissionais, devido à sua 

necessidade de informação, e por estar em um ambiente estranho, com normas de 

funcionamento alheias ao seu conhecimento e pela falta de confiança. 

 

 

 

 



 51

No Quadro 2, na fase de Orientação, nota-se nas frases abaixo mencionadas: 

 

“...chega até a atrapalhar o nosso trabalho, devido às cobranças...” 

“...sinceramente atrapalham na recuperação dos mesmos, deixando-os aflitos trazendo 

a insegurança...”  

 

O enfermeiro não consegue ver benefício na presença do acompanhante, uma 

vez que não houve oportunidade de estabelecer o início do Relacionamento 

Interpessoal, permanecendo como desconhecidos, situação na qual a tensão e o 

estresse, estão presentes em ambos. 

 

Na fase de Identificação, apesar de o enfermeiro tentar definir um tipo de 

assistência ao acompanhante, acaba demonstrando em sua percepção, uma interação 

de forma impessoal, observando apenas o benefício do paciente, não dando 

oportunidade para conhecer os interesses do acompanhante e suas necessidades de 

ajuda. Isso pode ser notado na seguinte menção do enfermeiro: 

 

“...após uma avaliação, é realizada a liberação do acompanhante, dependendo 

das condições clínicas e muitas vezes, sócio-econômicas do paciente...” 

 

Nota-se no Quadro 2, que nas duas últimas fases de Exploração e de 

Resolução não foram explicitadas referências dos enfermeiros equivalentes às suas 

características, denotando uma lacuna relativa ao alcance dessas fases na interação 

efetiva, isto é, no desenvolvimento do relacionamento enfermeiro-acompanhante. A 

seqüência das fases ficou comprometida porquanto não houve o alcance das fases 

subseqüentes, as quais exigem um nível mais elevado de interação. 
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Tema 2- Revelando o relacionamento da equipe de enfermagem com o acompanhante 

 Este tema possibilitou evidenciar duas categorias em pólos antagônicos, que 

são: relacionamento de aceitação e relacionamento de rejeição.  

 

Quadro 3- Categoria: Relacionamento de aceitação 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...é um relacionamento diversificado de acordo com a 
personalidade dos funcionários e da receptividade dos 
acompanhantes...” 
 
“...bom, a dificuldade é que cada acompanhante quer priorizar o 
seu paciente...” 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

“...tentamos manter um bom relacionamento com os 
acompanhantes, expondo sempre os direitos e deveres dos 
mesmos...” 
 
 “..no geral é bom. Às vezes temos alguns problemas porque a 
acomodação é precária...” 
 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

“...geralmente harmoniosa, porém às vezes com algumas 
dificuldades...” 
 
“...gostamos de manter um bom relacionamento e quando há 
algum problema, peço aos auxiliares que não discutam e me 
chamem para resolver...” 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

“...procuramos ter um bom relacionamento com o 
acompanhante, porque achamos importante a presença de um 
ente querido a recuperação dos mesmos...” 
 
“...tentamos nos relacionar da melhor maneira, sempre 
orientando os auxiliares de enfermagem sobre o benefício do 
acompanhante...” 

 

 

Neste Quadro, a categoria relacionamento de aceitação, ficou definida como 

existência de uma boa convivência e receptividade da equipe de enfermagem para com 

o acompanhante. O relacionamento da equipe com o acompanhante é o primeiro passo 

para a interação. Quando a equipe possibilita a oportunidade de relacionar-se com o 

outro, inicia-se um relacionamento.  
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No Quadro 3, na fase de Orientação, percebe-se nas  respostas dos sujeitos um 

clima de aceitação das diferenças do outro, como segue:  

 

“...é um relacionamento diversificado de acordo com a personalidade dos funcionários e 

da receptividade dos acompanhantes...” 

“...bom, a dificuldade é que cada acompanhante quer priorizar o seu paciente...” 

 

Nesta situação, o enfermeiro deve dispôr-se a auxiliar o acompanhante a 

entender o que está acontecendo, cabendo-lhe intervir na equipe para melhor 

interação, entre seus integrantes, para poder junto com o acompanhante, definirem o 

problema existente, para tentar solucioná-lo, assumindo o papel de assessor. 

 

Na fase de Identificação, como nota-se no quadro 3, a percepção do 

enfermeiro, pode ser considerada em estágio de relacionamento já avançado. Assim 

temos:  

 

“...tentamos manter um bom relacionamento com os acompanhantes, expondo sempre 

os direitos e deveres dos mesmos...” 

 “...no geral é bom. Às vezes temos alguns problemas porque a acomodação é 

precária...” 

 

Os problemas estão presentes e percebe-se no relato do enfermeiro,  no papel 

de assessor, o esforço em ajudar o acompanhante a enfrentá-los, num clima amistoso. 

 

Na fase de Exploração, como é visto no Quadro 3, o enfermeiro passa a exercer 

o papel de líder propiciando um ambiente de aceitação, onde o interesse no outro é 

evidente, e a integração do acompanhante faz com que o relacionamento se 

intensifique, num clima de confiança.  
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“...geralmente harmoniosa, porém às vezes com algumas dificuldades...” 

“...gostamos de manter um bom relacionamento e quando há algum problema, peço 

aos auxiliares que não discutam e me chamem para resolver...” 

 

Na fase de Resolução, a autonomia e a independência são confirmadas  na 

percepção manifestada nas menções dos enfermeiros:  

 

“...procuramos ter um bom relacionamento com o acompanhante, porque achamos 

importante a presença de um ente querido na recuperação dos mesmos...” 

“...tentamos nos relacionar da melhor maneira, sempre orientando os auxiliares de 

enfermagem sobre o benefício do acompanhante...” 

 

O enfermeiro e o acompanhante demonstram adaptação na relação e estão 

prontos para estabelecerem novas metas, em que o enfermeiro exerce o papel de 

pessoa recurso e ambos estão num elevado patamar em relação às fases do 

relacionamento interpessoal.   
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Quadro 4- Categoria: Relacionamento de rejeição 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de clarificação 

– quem é quem?) 

“...na maioria das vezes é conturbada devido o grande 
número de pacientes para poucos funcionários...” 
 
“...às vezes é uma relação de estresse...” 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

“...às vezes há casos de atritos, principalmente quando 
o acompanhante não respeita as normas ou a equipe de 
enfermagem, ou muitas exigências que a instituição não 
tem condições de atender...” 
 
“...tentamos manter uma interação o mais disciplinar 
possível, sempre orientando quanto aos seus deveres 
ali junto do paciente...” 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

 

 

 

A categoria relacionamento de rejeiçao emergiu das referências dos enfermeiros 

expressando uma atitude de descuido e negligência com resposta exacerbada, 

explicitando a condição de recusa na interação com o acompanhante.  

 

No Quadro 4, nesta mesma fase de Orientação, o enfermeiro percebe o 

acompanhante como sendo aquele que traz problemas, julgando-se incapaz de resolvê-

los. A afirmação é confirmada nas respostas abaixo: 
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“...na maioria das vezes é conturbada devido ao grande número de pacientes para 

poucos funcionários...” 

“...às vezes é uma relação de estresse...” 

 

Com isso o enfermeiro tornar-se obstáculo no desempenho dos seus papéis, 

deixando de ser uma pessoa recurso, líder e assessor, impedido de estabelecer um 

relacionamento interpessoal, voltado às metas que seriam traçadas junto aos 

acompanhantes.  

 

A fase de Identificação, observada no Quadro 4, pode ser percebida na 

manifestação de estresse do enfermeiro.  

 

“...às vezes há casos de atritos, principalmente quando o acompanhante não respeita 

as normas ou a equipe de enfermagem, ou faz muitas exigências que a instituição não 

tem condições de atender...” 

“...tentamos manter uma interação o mais disciplinar possível, sempre orientando 

quanto aos seus deveres junto ao paciente...” 

 

Através dessa percepção, nota-se como atitude a imposição deste profissional, 

como forma de resolver a necessidade percebida, trazendo prejuízo para a interação, 

prevalecendo apenas a pessoa do enfermeiro, uma vez que para que haja o 

relacionamento interpessoal, deva existir a troca de saberes e de experiências. 

 

Nota-se no Quadro 4, que as duas últimas fases de Exploração e de 

Resolução, também não foram identificadas no desenvolvimento do relacionamento 

enfermeiro-acompanhante. 
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Tema 3- Revelando o desempenho do acompanhante  

 

O tema abordado possibilitou identificar duas categorias, capazes de caracterizar 

o desempenho do acompanhante, como percepção do enfermeiro: desempenho de 

mediador e desempenho de impedimento/obstáculo. 

 

Quadro 5- Categoria: Desempenho de mediador 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...orientamos o acompanhante a ajudar o paciente em tarefas 
que não comprometam sua integridade física ou que possam 
causar qualquer prejuízo ao seu quadro...” 
 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 
“..orientamos o acompanhante a auxiliar nos cuidados básicos 
como higienização e  dieta, sempre com supervisão da equipe 
de enfermagem...” 
 
“...permanecer como companhia do paciente; transmitir-lhe 
segurança, levando em conta que está em um ambiente 
estranho; receber orientações do enfermeiro em relação aos 
cuidados com o paciente no momento da alta...” 
 
 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 
“...apoio psicológico ao paciente, que muitas vezes se sente 
melhor com uma pessoa conhecida...” 
 
“...companhia e auxilio nas necessidades básicas do 
paciente...” 
 
“...papel de complementar a assistência de enfermagem, 
preenchendo as lacunas que são deixadas pela equipe de 
enfermagem, além de ser mediador entre a equipe médica e o 
paciente...” 
 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

“...proporcionar um ambiente familiar ao paciente...” 
 
“...de auxiliar e aprender a reabilitar o paciente...” 
 
“...conforto, segurança e sentir-se amparado, amado...” 
 

 



 58

No Quadro 5, na categoria Desempenho de mediador, o acompanhante foi 

identificado, na percepção do enfermeiro, como sendo aquele que traz para o paciente 

suporte necessário para todas as suas necessidades fundamentais. 

 

Na fase de Orientação, como início da interação, o enfermeiro, por meio de sua 

percepção em relação ao acompanhante, se mostra como estranho às necessidades de 

ajuda do acompanhante. Ao tentar definir o desempenho do acompanhante, o 

enfermeiro, ainda não sabe quais são as potencialidades deste, limitando as possíveis 

atividades que o acompanhante teria capacidade para desenvolver. Esta situação é 

observada através desta frase do Quadro 5:  

 

“...orientamos o acompanhante a ajudar o paciente em tarefas que não comprometam 

sua integridade física ou que possam causar qualquer prejuízo ao seu quadro...” 

 

 Nesta fase, o enfermeiro tem por objetivo identificar o problema com o 

acompanhante, deixando-o mais confortável num ambiente de ajuda, podendo assumir 

o papel de pessoa recurso e especialista técnico, proporcionando informações 

necessárias e específicas, que auxiliam na compreensão do problema. 

 

 Na fase de Identificação, ao analisar o desempenho do acompanhante, o 

enfermeiro, na sua percepção, atribuiu-lhe a realização de atividades que suprem as 

necessidades básicas do paciente, uma vez que estas atividades, dependendo das 

condições do paciente, precisam ser orientadas e supervisionadas pelos profissionais. 

Esta afirmação é observada através dos relatos: 

 

“..orientamos a auxiliar nos cuidados básicos como higienização e dieta, sempre com 

supervisão da equipe de enfermagem...” 

“...permanecer como companhia do paciente; transmitir-lhe segurança, levando em 

conta que está em um ambiente estranho; receber orientações do enfermeiro em 

relação aos cuidados com o paciente no momento da alta...” 
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Quanto à percepção do enfermeiro nesta fase, o acompanhante se identifica e 

responde a quem o ajudou, podendo ser dependente total, parcial ou independente 

deste, cabendo ao enfermeiro assumir o papel de professor, transmitindo 

conhecimentos relativos às suas necessidades. 

 

Na fase de Exploração, como visto no Quadro 5, pela percepção do enfermeiro, 

o acompanhante começa a integrar-se no processo de auxílio, dando início à situação 

de aceitação: 

 

“...apoio psicológico ao paciente que muitas vezes, se sente melhor com uma pessoa 

conhecida...” 

“...companhia e auxilio nas necessidades básicas do paciente...” 

“...papel de complementar a assistência de enfermagem, preenchendo as lacunas que 

são deixadas pela equipe de enfermagem, além de ser mediador entre a equipe médica 

e o paciente...” 

 

 Na fase de Resolução, em relação a percepção do enfermeiro sobre o 

desempenho do acompanhante, nota-se no quadro 5, que o relacionamento vem sendo 

alcançado, podendo ser inferido frente aos depoimentos abaixo: 

 

“...proporcionar um ambiente familiar ao paciente...” 

“...de auxiliar e aprender a reabilitar o paciente...” 

“...conforto, segurança e sentir-se amparado, amado...” 

 

Observa-se nesta fase uma liberação gradual proporcionada pela ajuda e 

fortalecimento da capacidade de atuar por si mesmo, alcançados com a satisfação das 

fases anteriores da relação interpessoal, estabelecendo um comportamento apropriado 

para a obtenção de novas metas, assumindo o papel de líder.   
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Quadro 6- Categoria: Desempenho de impedimento/obstáculo 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...chamar o tempo inteiro e por qualquer coisa...” 
 
“...muitos deles com intuito de proteger e ajudar o paciente, 
interferem bastante na conduta e cuidados de enfermagem, 
necessitam sempre de orientações e reorientações...” 
 
“...apenas de ajudar o seu familiar e não ajudar nem se 
intrometer com outros pacientes...” 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 

 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

 

 

 

Na categoria Desempenho de impedimento/obstáculo, o acompanhante é 

definido como um elemento que além de impedir o bom desenvolvimento das 

atividades, transforma-se em um empecilho para a equipe. 

 

Na fase de Orientação, como visto no quadro 6, através da percepção do 

enfermeiro, ao tentar estabelecer o contato, o mesmo não procurou conhecer a 

necessidade de ajuda do acompanhante, e este, na tentativa de resolver seu próprio 
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problema, demonstra ansiedade e estresse, pelo desconhecido, causando transtorno 

durante o período de acompanhamento. Isso se confirma com as seguintes frases: 

 
“...chamar o tempo inteiro e por qualquer coisa...” 

 “...muitos deles com intuito de proteger e ajudar o paciente, interferem bastante na 

conduta e cuidados de enfermagem, necessitam sempre de orientações e 

reorientações...” 

“...apenas de ajudar o seu familiar e não ajudar nem se intrometer com outros 

pacientes...” 

 O enfermeiro deve estar atento a esse tipo de atitude, que é um sinal de que o 

acompanhante necessita de ajuda, cabendo-lhe assumir o papel de professor, 

transmitindo-lhe conhecimentos relativos à sua necessidade; pessoa recurso, 

proporcionando informações necessárias, específicas, auxiliando-o na compreensão do 

problema e/ou de assessor, ajudando-o a enfrentar, aceitar e resolver problemas que 

estão interferindo na sua permanência. 

 Como pode ser observado neste Quadro, o relacionamento não evoluiu para a 

fase de Identificação, em que o acompanhante se identifica com o enfermeiro, 

aceitando desse modo a ajuda, em busca da solução do problema. O enfermeiro neste 

caso, não oportunizou, através dos seus relatos, a aproximação do acompanhante, 

impossibilitando o progresso para as fases de Exploração e Resolução. 
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Tema 4- Revelando o comportamento de paciente/acompanhante  

Este tema nos permitiu identificar duas categorias: Comportamento de 

segurança/confiança e Comportamento de dependência 

 

Quadro 7- Categoria: Comportamento de segurança/confiança  

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...pacientes, geralmente ficam mais calmos. Acompanhantes, 
por desconhecer o ambiente, sentem-se amedrontados e 
algumas vezes dificultam o trabalho designado para o 
paciente...” 
 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

“...existem pacientes que ficam mais chatos, outros mais 
ansiosos, outros mais tranqüilos, a partir daí procuramos 
trabalhar em equipe para solucionar problemas...” 
 

 

Exploração 
(Integração,aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

“...em alguns casos, o paciente se acalma perante o 
acompanhante. 

“...o paciente sente-se mais seguro, na maioria das vezes...” 
 
 
 
 

 

Resolução 
(Autonomia,independência) 
 

“...paciente apresenta-se mais calmo e confiante no 
tratamento...” 
 
“...melhora o comportamento, pois está ao lado do paciente 
vendo a evolução do quadro, melhora a ansiedade...” 
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No Quadro 7 a categoria Comportamento de segurança/confiança, o termo 

emergiu, por ter sido empregado pelos enfermeiros em suas percepções como aquele 

comportamento adotado pelo acompanhante e pelo paciente, como agradável, em 

ambiente terapêutico, trazendo bem-estar para ambos. 

Nota-se no Quadro 7, na fase de Orientação, através da percepção do 

enfermeiro, que no início do relacionamento, o acompanhante é visto como um 

elemento positivo para o paciente, mas o desconhecimento do ambiente e da rotina 

hospitalar, pode apresentar certas dificuldades durante a sua permanência, constatada 

no texto abaixo: 

“...pacientes, geralmente ficam mais calmos. Acompanhantes, por desconhecerem o 

ambiente, sentem-se amedrontados e algumas vezes dificultam o trabalho designado 

para o paciente...” 

 

 Nesta fase, espera-se que o enfermeiro estabeleça uma interação com o 

acompanhante a fim de minimizar o estresse e auxiliá-lo no reconhecimento do 

problema que está vivenciando, preparando-o para uma possível solução. 

 

 Na fase de Identificação, o enfermeiro percebe o acompanhante como uma 

pessoa que necessita de ajuda, observa as diferenças de comportamento que pode 

apresentar durante o período de acompanhamento, reconhecendo nesta fase as suas 

diferenças, idéias pré-concebidas, expectativas, etc. que influenciam no 

relacionamento. Essa afirmação confirma-se com a resposta abaixo: 

 

“...existem pacientes que ficam mais chatos, outros mais ansiosos, outros mais 

tranqüilos, a partir daí procuramos trabalhar em equipe para solucionar problemas...” 
 
 Cabe ao enfermeiro estar preparado para receber esta pessoa, levando em 

conta que as suas convicções também poderão interferir nessa relação. 
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No Quadro 7, na fase de Exploração, como é notado através da percepção do 

enfermeiro em relação à resposta do comportamento do acompanhante e do paciente, 

aqui o relacionamento atingiu níveis mais elevados, havendo diminuição da 

identificação do acompanhante com a pessoa que lhe prestou ajuda: 

“...em alguns casos, o paciente se acalma perante o acompanhante...” 

“...o paciente sente-se mais seguro, na maioria das vezes...” 

 
 Nesta situação a atuação do enfermeiro é continuar a promover a satisfação do 

acompanhante em relação às suas demandas à medida que elas surjam. 

 

 Na fase de Resolução, pela manifestação da percepção dos enfermeiros através 

de suas respostas, os mesmos julgam que os acompanhantes já estão prontos para o 

término do relacionamento interpessoal através da aceitação, considerando a interação 

como efetiva: 

 

“...paciente apresenta-se mais calmo e confiante no tratamento...” 
 
“...melhora o comportamento, pois está ao lado do paciente vendo a evolução do 

quadro, melhora a ansiedade...” 
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Quadro 8- Categoria: Comportamento de dependência 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 
Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...o paciente fica muito solicitante...” 
 
“...pacientes: geralmente fica muito carentes. Acompanhantes: 
muitas vezes ansiedade com o quadro apresentado pelo 
paciente...” 
 
“...tem acompanhante inseguro que acaba deixando o 
paciente estressado...” 
 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 
 
 

 
Exploração 
(Integração,aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 

 

Resolução 

(Autonomia,independência) 

 

 

 

 

A categoria Comportamento de dependência emergiu a postura do enfermeiro ao 

caracterizar um comportamento em que acompanhante e paciente passam a solicitar 

ajuda da equipe, demonstrando dependência da equipe profissional em todas as 

necessidades que possam surgir no período de internação; considera-os incapazes de 

tomar decisões e/ou atitudes. 

 Como se observa no Quadro 8, através das respostas, os enfermeiros em suas 

percepções, mostram que o acompanhante demonstra uma dependência total da 
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equipe de enfermagem, fazendo com que o estresse, a expectativa e a angústia 

prevaleçam nestas situações, como se pode notar com o exposto: 

“...o paciente fica muito solicitante...” 

“...pacientes: geralmente ficam muito carentes. Acompanhantes: muitas vezes 

ansiedade com o quadro apresentado pelo paciente...” 

“...tem acompanhante inseguro que acaba deixando o paciente estressado...” 

 

Na fase de Orientação, cabe ao enfermeiro oferecer oportunidade de 

reconhecer as carências de informação e compreensão acerca do problema 

apresentado pelo acompanhante, para juntos estabelecerem uma meta a ser atingida 

por ambos, para então poderem iniciar a próxima fase de relacionamento. 

 Nesta categoria, de acordo com a percepção do enfermeiro, não  houve avanço 

no processo de interação, uma vez que os comportamentos citados não foram 

considerados na relação. 
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Tema 5-  Revelando o profissional que orienta o acompanhante   

 O tema gerou duas categorias que definem a rotina de orientação ao 

acompanhante, durante sua permanência no hospital: Atuação Predominante do 

enfermeiro e Atuação do Enfermeiro com a equipe. 

 

Quadro 9- Categoria: Atuação Predominante do enfermeiro 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 
Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...é orientado pelos enfermeiros a não interferir nos cuidados 
e condutas da enfermagem...” 
 

“...normalmente pela enfermeira. São passadas as regras na 
unidade, tudo o que é permitido e o que não é. A estrutura 
física da unidade e as dificuldades que o acompanhante  
terá ...” 

 
 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 

“...a não manipulação de outros pacientes da enfermaria, uma 
vez que estão sempre dispostos a ajudar; curativo, a não 
circular em outras unidades, a não fazer uso do crachá para 
visitas fora do horário estipulado (outros familiares). O 
profissional que realiza essas orientações é a enfermeira e no 
momento da visita aos pacientes... 
 
“...os enfermeiros orientam quanto aos procedimento a serem 
realizados, às normas e rotinas da instituição; cuidados pré e 
pós operatório e referente a alta hospitalar...” 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, 

confiança, interesse no outro) 

 

 

 

Resolução 
(Autonomia,independência) 
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No Quadro 9, a categoria Atuação Predominante do enfermeiro, foi utilizada por 

ser o enfermeiro o único profissional que orienta o acompanhante, centralizando todas 

as informações como única pessoa. Assim temos: 

“...é orientado pelos enfermeiros a não interferir nos cuidados e condutas da 

enfermagem...” 

“...normalmente pela enfermeira. São passadas as regras na unidade, tudo o que é 

permitido e o que não é. A estrutura física da unidade e as dificuldades que o 

acompanhante terá ...” 

 Na fase de Orientação do relacionamento interpessoal, o enfermeiro em sua 

percepção explicita uma posição preponderante frente às necessidades totais do 

acompanhante, considerando a exigüidade do tempo despendido para uma atenção 

individualizada e o desperdício de um recurso disponível representada pela atuação da 

equipe de enfermagem. Necessário se faz alertar sobre o desempenho do enfermeiro 

como elemento nuclear e catalizador da assistência, tendo como responsabilidade 

intervir conforme seus papéis. 

 

 Na fase de Identificação a categoria “Atuação predominante do enfermeiro” 

volta-se à necessidade de busca de soluções, manifestada nos relatos que se seguem: 

 

“...a não manipulação de outros pacientes da enfermaria, uma vez que estão sempre 

dispostos a ajudar; curativo, a não circular em outras unidades, a não fazer uso do 

crachá para visitas fora do horário estipulado (outros familiares). O profissional que 

realiza essas orientações é a enfermeira e no momento da visita aos pacientes... 

“...os enfermeiros orientam quanto aos procedimento a serem realizados, às normas e 

rotinas da instituição; cuidados pré e pós operatório e referente a alta hospitalar...” 

 

 Na análise realizada, o enfermeiro percebe-se num papel descrito como uma 

pessoa recurso tentando proporcionar informações necessárias e específicas, capaz de 

auxiliar na compreensão de um problema ou de uma situação, fornecendo respostas às 

questões de ordem emocional, biofisiopatológica ou social. 
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 As demais fases do relacionamento interpessoal Exploração e Resolução não 

foram alcançadas. O enfermeiro, frente ao seu contexto rotineiro de atividades sente-se 

premido pelas exaustivas e extenuantes tarefas, que decorrem da amplidão e 

abrangência de responsabilidades do seu trabalho que vem exigindo cada vez mais 

maior disponibilidade para um fazer técnico às expensas de uma prática mais humana. 
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Quadro 10- Categoria: Atuação do Enfermeiro com a equipe 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

”...pela equipe de enfermagem, tanto pelo enfermeiro quanto pelo 
auxiliar de enfermagem, ficar restrito ao paciente, não interferir no 
tratamento e andamento do andar...” 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 

“...pelo enfermeiro e pelos membros da equipe de enfermagem 
(auxiliares e técnicos). No momento da admissão, após, durante 
a permanência e conforme as circunstancias forem aparecendo. 
Muitas vezes, é necessário repetir várias vezes a mesma 
orientação...” 
 

“...na internação pela enfermeira e no dia-a-dia, pelos auxiliares 
de enfermagem. É abordado sobre deveres e direitos do 
acompanhante...” 

“...são orientados quando há necessidade de que recebam algum 
tipo de orientação. São orientados pelos enfermeiros das 
unidades ou pelos auxiliares de enfermagem...” 
 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

“...pelos auxiliares, em procedimentos que serão realizados, pelo 
enfermeiro quanto aos horários de troca de acompanhante, 
refeições e banho...” 

 

 
Resolução 
(Autonomia, independência) 

 

 

 

A categoria Atuação do Enfermeiro com a equipe, foi evidenciada quando 

constatada que a orientação ao acompanhante foi realizada tanto pelo enfermeiro como 

pelos membros que compõe a equipe de enfermagem.    

Na fase de Orientação, o enfermeiro em sua percepção explicita o envolvimento 

próprio e da sua equipe, impondo entretanto a condição de restrição e limites ao 
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acompanhante, reduzindo sua interação a um nível de relação de estranheza, como 

pode ser observado na unidade de análise abaixo descrita: 

 

”...pela equipe de enfermagem, tanto pelo enfermeiro quanto pelo auxiliar de 

enfermagem, ficar restrito ao paciente, não interferir no tratamento e andamento do 

andar...” 

 

Na fase de Identificação, em relação à percepção do enfermeiro, é reconhecida 

a necessidade de ajuda, envolvendo a equipe de enfermagem, de acordo com o nível 

de competência dos elementos que a integram. Fica explicitada a proposta de um 

relacionamento contínuo pela abrangência da atenção que poderia ser implementada 

pelos integrantes da própria equipe. Tal como, pode-se constatar nas respostas abaixo: 

 

 “...pelo enfermeiro e pelos membros da equipe de enfermagem (auxiliares e técnicos). 

No momento da admissão, após, durante a permanência e conforme as circunstancias 

forem aparecendo. Muitas vezes, é necessário repetir várias vezes a mesma 

orientação...” 

“...na internação pela enfermeira e no dia-a-dia, pelos auxiliares de enfermagem. É 

abordado sobre deveres e direitos do acompanhante...” 

“...são orientados quando há necessidade de que recebam algum tipo de orientação. 

São orientados pelos enfermeiros das unidades ou pelos auxiliares de enfermagem...” 

 

O enfermeiro em sua percepção manifesta uma posição de assessor utilizando 

habilidades e atitudes, ajudando a reconhecer, aceitar, enfrentar e resolver problemas. 

Na fase de Exploração, a percepção do enfermeiro atinge um nível de 

integração e de confiança com relação ao acompanhante, numa visão de equipe de 

trabalho, na qual fica estabelecido o interesse pelo outro, assim expressos: 

“...pelos auxiliares, em procedimentos que serão realizados, pelo enfermeiro quanto aos 

horários de troca de acompanhante, refeições e banho...” 
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Fica nesta fase explicitado o papel de liderança do enfermeiro quando expressa 

como grupo a proposta de metas, através da interação. 
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Tema 6- Revelando a expectativa do enfermeiro em relação ao acompanhante de 

paciente adulto hospitalizado, na unidade de internação. 

Deste tema emergiram duas categorias: trabalho em conjunto e exclusão na 

participação. 

 

Quadro 11- Categoria: Trabalho em conjunto 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 

Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...tivesse mais interesse em receber as orientações dadas pela 
enfermagem, participasse mais na “assistência” ao paciente 
para que em casa o acompanhante possa dar continuidade ao 
tratamento, promovendo melhor a sua recuperação...” 

 
Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

“...um relacionamento entrosado com a equipe multiprofissional, 
com respeito mútuo; que siga as orientações que lhe são 
fornecidas; que esclareça suas dúvidas com a enfermeira da 
unidade...” 
 
“...esperamos um bom relacionamento entre a equipe, e que 
cada um faça o seu papel sem prejudicar o paciente...” 
 

 
Exploração 
(Integração, aceitação, confiança, 

interesse no outro) 

 

 

 

Resolução 
(Autonomia, independência) 

 

 

 Na categoria trabalho em conjunto pode-se verificar a perspectiva do enfermeiro 

em relação ao trabalho desenvolvido com o acompanhante, no desempenho do seu 

papel como elemento terapêutico. 
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Em relação a fase de Orientação, fica expresso nas suas percepções que o 

trabalho em conjunto é considerado, embora constitua uma proposta destituída dos 

interesses relativos ao acompanhante, desconhecendo as suas potencialidades como 

parceiro desse processo, conforme a citação abaixo: 

 

“...tivesse mais interesse em receber as orientações dadas pela enfermagem, 

participasse mais na “assistência” ao paciente para que em casa o acompanhante 

possa dar continuidade ao tratamento, promovendo melhor a sua recuperação...” 

 

 Na fase de Identificação pode ser focalizada a questão do entrosamento com a 

equipe multiprofissional buscando orientação para solução de problemas e suas 

implicações, dimensionando de forma apropriada e responsável o desempenho de cada 

elemento que integra o trabalho em conjunto. De outra forma é necessário alertar para 

a postura do outro (acompanhante) que responde seletivamente de acordo com suas 

necessidades de ajuda, podendo ser percebido no texto abaixo: 
 
“...um relacionamento entrosado com a equipe multiprofissional, com respeito mútuo; 

que siga as orientações que lhe são fornecidas; que esclareça suas dúvidas com a 

enfermeira da unidade...” 

“...esperamos um bom relacionamento entre a equipe, e que cada um faça o seu papel 

sem prejudicar o paciente...” 

 

 Nesta fase o enfermeiro manifesta sua percepção frente à sua intenção de 

promover a participação num processo contínuo de aprendizagem. 

 As demais fases do relacionamento interpessoal não foram expressas na 

percepção dos enfermeiros.  
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Quadro 12- Categoria:  Exclusão da participação 

 

Fases do Relacionamento 

Interpessoal 

Unidades de análise 

 
Orientação 
(Desconhecido, período de 

clarificação – quem é quem?) 

“...espero que o acompanhante não atrapalhe o serviço...” 
 
“...que seja mais participativo, melhor orientado quanto aos 
seus deveres, que haja um manual instrutivo para que ele 
possa seguir. Que sua presença seja somente como 
acompanhante, que não interfira em nosso trabalho....” 
 

 

Identificação 
(Tentativa de identificação de 

problemas e busca de soluções) 

 

 

 

 

Exploração 
(Integração, aceitação, 

confiança, interesse no outro) 

 

 

Resolução 
(Autonomia,independência) 

 

 

Nesta categoria “Exclusão da participação”, na perspectiva do enfermeiro o 

acompanhante é visualizado como elemento que deve ser excluído frente à sua 

percepção.  

Na fase de Orientação o enfermeiro demonstra um papel de resistência frente 

ao processo integrativo no relacionamento interpessoal demonstrando seu nível de 

imaturidade como elemento terapêutico na sua equipe de trabalho. O texto abaixo 

ilustra a sua posição: 

“...espero que o acompanhante não atrapalhe o serviço...” 

“...que seja mais participativo, melhor orientado quanto aos seus deveres, que haja um 

manual instrutivo para que ele possa seguir. Que sua presença seja somente como 

acompanhante, que não interfira em nosso trabalho....” 
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Retomando cada tema abordado, expresso em categorias, explicitou-se os 

papéis inseridos de uma forma predominante, em cada fase do relacionamento 

interpessoal, numa visão de necessidades e condutas dos enfermeiros. 

 Assim temos: 

 Na fase de Orientação ocorreu o predomínio de quatro papéis de enfermagem 

interrelacionados: pessoa recurso, assessor, professor e especialista técnico. 

O desempenho do papel de pessoa recurso, oferece informação específica 

necessária que ajuda o acompanhante a compreender melhor seu problema e a 

nova situação; 

Na atuação do enfermeiro numa relação de assessoramento, atende o 

acompanhante frente aos acontecimentos e situações da hospitalização e seus 

sentimentos ligados a ela; 

No exercício do papel de professor o enfermeiro transmite conhecimentos 

relativos às necessidades do acompanhante. 

Com desempenho do papel de especialista técnico o enfermeiro proporciona 

informações necessárias e específicas, que auxiliam o acompanhante na 

compreensão do problema. 

 

 Na fase de Identificação ocorreu o predomínio de quatro papéis de enfermagem 

interrelacionados: especialista técnico, professor, pessoa recurso e assessor. 

A atuação como especialista técnico compreende os diversos dispositivos 

profissionais, de conhecimento, habilidade e discernimento, expondo os meios 

para solucionar os problemas voltados para os interesses do acompanhante; 
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No desempenho do papel de professor o enfermeiro transmite conhecimentos 

relativos à necessidade do acompanhante; 

A atuação do enfermeiro como pessoa recurso proporciona informações 

necessárias e específicas, sendo capaz de auxiliar na compreensão de um 

problema ou de uma situação, fornecendo respostas às questões de ordem 

emocional, biofisiopatológica ou social; 

O enfermeiro na postura de assessor utiliza habilidades e atitudes, ajudando o 

acompanhante a reconhecer, aceitar, enfrentar e resolver problemas. 

 

Na fase de Exploração ocorreu o predomínio do papel de líder do enfermeiro: 

A adoção do papel de líder realizando o processo de iniciação e de manutenção 

das metas de um grupo através da interação, auxilia o processo de 

aprendizagem do acompanhante à medida que promove a participação ativa da 

mesma em suas experiências; 

 

Na fase de Resolução ocorreu o predomínio de dois papéis de enfermagem 

interrelacionados pessoa recurso e líder. 

O desempenho como pessoa recurso demonstrando adaptação na relação 

proporciona informações necessárias e específicas para estabelecerem novas 

metas; 

A adoção do papel de líder estabelece um comportamento apropriado para a 

obtenção de novas metas. 
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Numa visão global das necessidades e condutas dos enfermeiros, utilizando 

como referencial a teoria das Relações Interpessoais em Enfermagem de Peplau35 foi 

possível estabelecer um paralelo na relação entre as fases do relacionamento 

interpessoal ( orientação, identificação, exploração e resolução) e respectivas 

necessidades e condutas dos enfermeiros. 

Assim, na fase de Orientação pode-se perceber como necessidades que 

influenciam a relação entre enfermeiro e acompanhante:  

• Obtenção de informações; 

• Compreensão do que está ocorrendo; 

•  Avaliação dos acontecimentos. 

A conduta esperada para tais necessidades pode ser considerada como: 

• Expressar sua compreensão sobre os acontecimentos; 

 

Na fase de Identificação pode-se perceber como necessidades: 

• Ser como os demais (identidade); 

• Ter atenção de alguém. 

As condutas esperadas para tais necessidades podem ser consideradas como: 

• Suprimir as diferenças; 

• Demonstrar interesse pelo outro; 

•  Proporcionar integração. 
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Na fase de Exploração pode-se perceber como necessidades: 

• Tomar decisão com meta estabelecida com outros; 

• Equilibrar a necessidade de dependência – independência; 

• Obter reconhecimentos. 

As condutas esperadas para tais necessidades podem ser consideradas como: 

• Desenvolver relações de interdependência; 

• Estabelecer união; 

• Ter objetividade; 

• Intervir mostrando interesse e respeito como pessoa; 

• Proporcionar reconhecimento da realidade. 

 

Na fase de Resolução pode-se perceber como necessidades: 

• Participar de novas metas/propostas; 

• Buscar o alcance das metas; 

• Ter domínio da situação; 

• Dar-se de si para atender necessidades prioritárias; 

• Disponibilizar-se para novas tarefas. 

As condutas esperadas para tais necessidades podem ser consideradas: 

• Demonstrar interesse em novas metas; 

• Obter definição, conhecimento e clareza de uma situação. 
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Considerando as necessidades destacadas na análise dos conteúdos, nas fases 

do processo de relacionamento interpessoal, foi possível identificar condutas do 

enfermeiro inerentes a esse processo e explicitar as diferentes aplicações de possíveis 

linhas de ação que demandam a compreensão de diferentes situações, com enfoque na 

forma na qual o enfermeiro pode atuar como força de maturação do relacionamento 

dando melhor significado às suas percepções (enfermeiro-família), como um processo 

de contínua aprendizagem. O estudo possibilitou estabalecer metas integrativas para o 

relacionamento interpessoal do enfermeiro. 

 Destaca-se como meta neste enfoque: o “aprender a contar com a ajuda dos 

demais”. Para esclarecer as relações e expôr o que sucede entre enfermeiros e 

acompanhantes enfrenta-se a tarefa de “aprender a contar com os demais”. O 

enfermeiro deve ter claro o que sente ao proporcionar ajuda aos acompanhantes 

quando pensa que são capazes de fazer tudo o que lhes é sugerido e imposto. A 

concepção que o enfermeiro tem do acompanhante e as metas que fixa para o mesmo 

interferem como barreiras conduzindo ao sentimento de impotência podendo responder 

com negação e apatia. A forma que se aborda está determinada pela aprendizagem 

que o enfermeiro deseja produzir. Essa aprendizagem tem mais probabilidade de estar 

voltada ao social sobre pessoas, sobre suas relações de interação ao invés da mera 

informação. A informação é útil quando é oferecida em uma relação interpessoal 

receptiva, afetuosa na qual o outro possa ser ele mesmo, ter seus próprios sentimentos 

e poder expressá-los sem qualquer manifestação de desaprovação de juízos de 

valores35.  

O enfermeiro tendo como meta “identificar-se a si mesmo” elabora uma imagem 

mental de si e relaciona-se com os demais, desenvolvendo-se no meio social. O 

enfermeiro aprende a contar com a ajuda de outros e aceita retardar a satisfação dos 

seus desejos, atuando nas relações interpessoais, com uma imagem de si mesmo que 

inclui dar e receber. Todo enfermeiro tem uma idéia se si mesmo, melhorando ou 

distorcendo as suas relações interpessoais com os demais. O enfermeiro se expressa 

em suas relações com os acompanhantes de uma forma que possa facilitar ou dificultar 

o crescimento entre ambos na situação. Uma das tarefas mais importantes da vida é a 
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de identificar-se a si mesmo. Cada problema que se inicia desafia a visão que uma 

pessoa tem de si mesma. O acompanhante chega a compreender a personalidade do 

enfermeiro mediante suas atitudes de ajuda prestada em relação a um problema. Os 

problemas surgem quando não se realiza com êxito essa tarefa, produzindo um choque 

entre a expectativa do acompanhante em relação ao enfermeiro e sua concepção do 

mesmo35.  

Tendo como meta o processo de “aprender a prorrogar a satisfação”, ao 

enfermeiro nem sempre é possível a satisfação das exigências de um plano de 

trabalho. É preciso prorrogar as suas expectativas de satisfação e a trocar metas frente 

a realidade. As interferências são inevitáveis durante a vida profissional colocando-se 

situações nas quais a aceitação vai depender em grande parte dos traços de caráter 

que operam nas relações interpessoais entre enfermeiros e acompanhantes. Quando 

são capazes de demonstrar e comunicar a aceitação, de prorrogar sua satisfação 

expressam uma compreensão das concepções prévias sobre as pessoas, sobre as 

expectativas do serviço, sobre os planos que inclui suas metas em relação às suas 

necessidades/problemas. Quando os enfermeiros não são capazes de reconhecer as 

situaçãoes que interferem no adiamento dos seus planos demonstram desagrado e 

falta de satisfação profissional. Esses enfermeiros podem propiciar uma conduta 

conformista ou de rebeldia quando não lhe seja permitida a plena expressão que têm 

em conta das suas necessidades e sentimentos em cada situação. Os enfermeiros ao 

sentirem-se seguros podem expressar desejos e satisfação fortalecendo seu poder 

pessoal que tanto necessitam para realizar atividades sociais produtivas35. 

Decorrente da análise realizada tornou-se pertinente a meta de “desenvolver 

habilidades de participação”. Uma sociedade democrática exige participação de todos 

os membros. A deliberação e a discussão dos problemas conduzem à sua 

compreensão proporcionando informações nas quas baseiam-se as decisões. Quando 

os membros participam nas tomadas de decisões que a todos afetam tem mais 

probabilidade de compreender o que implicam as metas estabelecidas. A participação 

na tarefa de fixação de metas que afetam cada membro do grupo induz ao respeito, à 

integridade dos demais à medida que as opiniões e atitudes de cada um são avaliadas 
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e reformuladas quando se deseja um plano para satisfazer as necessidades comuns a 

todos. O enfermeiro não deve propôr soluções de problemas, porém, pode 

experimentar a abordagem de passos para solução desenvolvendo a habilidade para a 

sua participação. O desenvolvimento da habilidade de participação é uma meta que se 

sobrepõe às demais em relação aos problemas da prática de enfermagem35. 
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6- CONCLUSÕES  
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O presente estudo possibilitou identificar o conhecimento de 29 (100%) 

enfermeiros que atuavam nas unidades de internação adulto, de Clínica Médica, de 

Cirurgia e de Ortopedia e Traumatologia, em uma Instituição hospitalar filantrópica, 

universitária, da cidade São Paulo, de porte extra grande, de alta complexidade, 

conveniada com o SUS (Sistema Único de Saúde). A maioria era do sexo feminino, com 

até 10 anos de formados; 24 (82,76%) deles possuíam o curso de especialização em 

diferentes áreas de atuação. A maioria conhecia o “Manual de Orientação do Paciente 

Internado e Acompanhante”, fornecido pela Instituição, mas desconheciam as políticas 

institucionais internas estabelecidas sobre a permanência do acompanhante. 

Quanto ao profissional que deveria orientar o acompanhante do paciente adulto 

hospitalizado, não houve predomínio das respostas, pois 51% deles referiram ser 

incumbência do próprio enfermeiro e 45% deles atribuíram a tarefa a um grupo de 

profissionais da área. 

Quanto à liberação da permanência do acompanhante do paciente adulto 

hospitalizado, os sujeitos referiram ser da competência do enfermeiro, cabendo ao 

acompanhante realizar atividades previamente determinadas, em relação ao 

atendimento das necessidades do paciente.  

Os problemas vivenciados e citados pelos enfermeiros em função da presença 

da família como acompanhante na unidade hospitalar foram a inadequação da área 

física destinada ao repouso e higienização; falta de preparo dos profissionais da equipe 

de saúde para assistirem às famílias; ansiedade e estresse do acompanhante, 

tornando-se obstáculo para uma melhor qualidade de assistência durante a sua 

permanência na unidade.  

Em relação à percepção do enfermeiro quanto à permanência do acompanhante 

junto ao paciente adulto hospitalizado, frente ao processo de assistência de 

enfermagem estabeleceu-se a proposta de metas integrativas para o relacionamento 

interpessoal do enfermeiro, como: aprender a contar com a ajuda dos demais; 

identificar-se a si mesmo; aprender a prorrogar a satisfação; desenvolver habilidades de 

participação. 
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7- CONSIDERAÇÕES 



 86

Neste estudo a relação enfermeiro-acompanhante foi focalizado no 

problema/necessidade. Ao abordá-la e examiná-la afloraram-se situaçôes que foram 

examinadas detidamente. A postura democrática do enfermeiro como profissional exige 

a participação de ambos enfermeiro e acompanhante quando se volta a um processo 

de ensino, considerando experiências anteriores, envolvimento e oportunidades que 

facilitam sua aprendizagem35. 

A identificação e discussão das dificuldades conduzem à compreensão dos 

fatores nos quais baseiam-se as linhas de ação, envolvendo pessoas afetadas pela 

situação. A habilidade de participação na identificação de um problema e na elaboração 

de um plano de ação que facilite uma solução é objeto de aprendizagem. Pode-se guiar 

pela suposição de que com tempo suficiente e com a oportunidade de expressar o que 

está acontecendo, conduz-se a melhores decisões35.  

Peplau35 enfoca o potencial terapêutico do relacionamento de pessoa a pessoa. 

Assim entendeu-se que o principal modo do enfermeiro influenciar diretamente o 

atendimento ao acompanhante é através do uso que faz de si mesmo, enquanto lida 

com ele em interações individuais. Ao enfermeiro é proposto o trabalho na busca de 

oportunidades que contribuam para a determinação do que se pode fazer para 

satisfazer a necessidade do indivíduo. 

Um enfermeiro flexível em suas relações com os acompanhantes, aceita a todos 

como são. Ao permitir ao acompanhante contar com a ajuda do enfermeiro, espera-se 

no mínimo uma aceitação com um alerta sobre o risco do entrave no crescimento e no 

desejo de ser independente da ajuda do enfermeiro. Um enfermeiro incapaz de variar 

seus papéis ao observar o que está acontecendo numa relação evolutiva pode manter o 

acompanhante escorado em um nível de dependência ou projetá-lo rápido demais para 

a sua independência. Assim que enfermeiro e acompanhante se conhecerem e se 

respeitarem mutuamente e elaborarem formas de atender as dificuldades num esforço 

comum, desenvolverão uma relação de interdependência recíproca. Cada indivíduo se 

converte em pessoa à medida que um conceito global de si mesmo possibilita relações 

interdependentes com os demais. 
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A Enfermagem encarada como um processo interpessoal envolve a interação 

entre dois ou mais indivíduos com uma meta em comum. Essa meta comum 

proporciona o incentivo para um relacionamento no qual ambos enfermeiro-

acompanhante respeitam um ao outro como indivíduos, aprendendo e crescendo, cujas 

personalidades se desenvolvem pela interação. Prestar atenção às necessidades, a fim 

de permitir o posterior desenvolvimento do relacionamento, é uma forma de utilizar a 

enfermagem como uma força social que ajuda as pessoas a identificarem 

suasnecessidades e a sentirem-se capazes de lutar junto com os demais na 

consecussão de metas que produzem satisfação e possibilitam o progresso.  
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 
PARTE I  

A - CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS 

 

1- Sexo: 

(  ) masculino          (  ) feminino 

 

2- Idade: _______ 

 

3- Unidade de trabalho:  _____________________________________   

 

4- Turno de trabalho:    

(  ) M   (  ) T   (  ) N 

 

5- Tempo que atua na unidade: _______________________________  

 

6-  Qual é o ano de término do curso de graduação em Enfermagem? 

 

 

7-  Cursou pós – graduação: 

-Especialização? 

(  ) sim                   (  ) não 

Ano:  ___________        Área:_______________________ 

-Mestrado?  

(  ) sim                   (  ) não 

Ano:  ___________        Área:_______________________ 

-Doutorado? 

(  ) sim                   (  ) não 

Ano:  ___________        Área:_______________________ 
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B –POLÍTICAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PARA A PERMANÊNCIA DO 

ACOMPANHANTE NO HOSPITAL 

 

1- Você conhece algum documento que garanta a presença do acompanhante de 

pacientes adultos hospitalizados ( entre 18 e 60 anos)? 

(  ) sim                        (  ) não 

 

Se sim, mencionar:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Nesta instituição, existem normas descritas para a orientação do acompanhante 

do paciente adulto hospitalizado? Caso positivo, mencione-as: 

(  ) sim                         (  ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Na sua unidade quem orienta o acompanhante do paciente adulto hospitalizado 

sobre as normas e rotinas? Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4- Existem normas sobre as condições de impedimento da permanência de 

acompanhante de paciente adulto hospitalizado? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- Quais atividades o acompanhante pode realizar junto ao paciente adulto 

hospitalizado? Quem orienta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- O que é oferecido pela instituição ao acompanhante durante o período de 

acompanhamento do paciente em relação a: 

 

Condições administrativas/ organizacionais (normas escritas, avisos, etc) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Condições ambientais (espaço físico, luminosidade, lazer, ordem limpeza, etc) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Condições pessoais (higienização, conforto, mobilização, acomodação para sono/ 

repouso,alimentação) 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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PARTE II – Percepção do enfermeiro sobre o acompanhante do paciente adulto 

hospitalizado 

 

1- O acompanhante do paciente adulto hospitalizado é um elemento presente na 

sua unidade? 

(  ) sim                                 (  ) não 

Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Como é o relacionamento da equipe de enfermagem com o acompanhante do 

paciente adulto hospitalizado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Qual o papel desempenhado pelo acompanhante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4- Como é o comportamento adotado pelo paciente na presença do acompanhante? 

E vice-versa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5- O acompanhante é orientado pela equipe de enfermagem? Caso positivo, por 

quais profissionais e sobre quais assuntos e em qual momento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6- O que você espera do acompanhante na sua unidade de trabalho?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 
Ilma. Sra. Magali de Oliveira Paula Souza 
DD Diretora de Enfermagem da ISCMSP 
 
Prezada Colega 
  

Como aluna do Programa de Mestrado em Enfermagem, da Universidade Guarulhos, 
venho solicitar sua autorização para realizar coleta de dados entre os enfermeiros desta instituição 
para o trabalho de pesquisa “O Acompanhante do Paciente Adulto Hospitalizado: Percepções dos 
Enfermeiros”, que tem como objetivo identificar o conhecimento do enfermeiro sobre as Políticas 
estabelecidas em relação a permanência do acompanhante do paciente adulto hospitalizado e a 
percepção do enfermeiro quanto ao acompanhante do paciente adulto hospitalizado, frente ao 
processo de assistência de enfermagem, requisito para obtenção do Título de Mestre.  
 Contando com sua autorização, coloco-me à disposição para quaisquer entendimentos. 

 
                                                                                                              Atenciosamente, 
 

                                                                                                       _________________________ 
Aline Maria da Silva 

___________________, ___de____________de 2005. 

- Universidade Guarulhos 

- Mestrado em Enfermagem 

-Tel. 6464-1685 

- Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 01 CEP 07023-070 

Pesquisador: Aline Maria da Silva, RG 27022363-0, CPF 256177008-71, Coren 92955. 

 End: Rua Júlio de Mesquita Filho, nº 70, Vila Ramos, Franco da Rocha, SP, CEP 07857-210. 

Tel: res. (11) 44430641  cel. (11) 71520825   

E-mail ams76@click21.com.br alinems76@hotmail.com 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________enfermeiro do hospital da ISCMSP, estou 
sendo convidado e aceito participar do estudo que me foi explicitado pela pesquisadora Aline Maria da 
Silva, aluna do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Enfermagem da Universidade Guarulhos, 
sobre “O Acompanhante do Paciente Adulto Hospitalizado: Percepções dos Enfermeiros”, que tem como 
objetivo identificar o conhecimento do enfermeiro sobre as Políticas estabelecidas em relação a 
permanência do acompanhante do paciente adulto hospitalizado e a percepção do enfermeiro quanto ao 
acompanhante do paciente adulto hospitalizado, frente ao processo de assistência de enfermagem, sendo 
que este estudo resultará na sua Dissertação de Mestrado. 

Minha participação se efetivará pelo preenchimento de um instrumento de coleta de dados, com 
duração média de 30 minutos, que não me causará nenhum desconforto ou risco. Tenho a liberdade de 
recusar ou retirar meu consentimento, a qualquer momento, sem quaisquer penalizações. 

 Sei que me será garantido o sigilo e a privacidade como participante deste estudo. Os 
esclarecimentos relativos à metodologia da pesquisa e seus procedimentos são adequados. O resumo do 
projeto foi explicitado, de forma individual pela pesquisadora, estando em linguagem acessível em seus 
objetivos, justificativa e procedimentos. 

 Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. Em qualquer circunstância poderei 
solicitar informações sobre o andamento do estudo, utilizando dados do pesquisador, abaixo relacionado. 
 Diante das informações por mim fornecidas, estou ciente que os dados confidenciais, poderão ser 
divulgados em pesquisa e artigo científico. 

_________________________________                                __________________________________ 

                       Pesquisado                                                                          Pesquisador 

________________, ___de____________de 2006.    

- Universidade Guarulhos 

- Mestrado em Enfermagem 

-Tel. 64641685  

- Endereço: Praça Tereza Cristina, nº 01 CEP 07023-070 

Pesquisador (Aline Maria da Silva, RG 27022363-0, CPF 256177008-71,Coren 92955) 

Endereço: Rua Júlio de Mesquita Filho, nº 70, Vila Ramos, Franco da Rocha, SP, CEP 07857-210 

Tel: res. (11) 44430641 cel. (11) 71520825  E-mail ams76@click21.com.br alinems76@hotmail.com 












