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Desde o aparecimento das primeiras instituições hospitalares no Brasil, no final do
século XVI (Campos, 1995). Até os dias atuais, o atendimento aos pacientes foi se ampliando
até haver o reconhecimento das responsabilidades sociais do hospital e, portanto, a
necessidade do desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar, preventivo e que se
estendesse aos familiares e/ou acompanhantes daquele que se encontra internado.
Consideramos esse avanço importante, uma vez que o adoecer afeta não apenas o
cotidiano e vida do paciente, mas também daqueles que estão à sua volta. Além disso,
sabemos que o processo de internação, por si só, consiste em mobilizador de sentimentos e
emoções, suscitando angústias e preocupações. Acreditamos que esses fatores são
intensificados em casos de internamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma vez
que, como pontuam Proença e Dell Agnolo (2011), elas se orientam ao atendimento de
pacientes em estados graves, com potencial risco de morte. Em virtude disso, a UTI está
normalmente atrelada ao sofrimento e a morte, o que pode provocar grande estresse aos
envolvidos (Proença e Dell Agnolo, 2011), uma vez que a ideia que se tem sobre esse
ambiente é normalmente desvinculada da recuperação e da cura, apesar dos muitos casos em
que ela é vista como esperança de recuperação.
Em algumas UTI´s é usual a prática de avaliação psicológica de recursos e
mecanismos de enfrentamento dos familiares dos pacientes que frequentam o setor, como
etapa do próprio acolhimento, visto que estes têm papel fundamental nas unidades de cuidado
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intensivo. Além de promoverem conforto e informações ao paciente doente e aos outros
familiares, também se tornam um ponto de referência para a equipe de saúde, que procura
estabelecer uma aliança com a família, elencando um ou mais membros que tenham uma
estrutura psíquica adequada para constituir esse elo (Andreoli e Knobel, 2008). No entanto,
segundo Andreoli e Knobel (2008), há casos em que o familiar pode não ter essa estrutura
psíquica favorável, como o caso de transtornos mentais graves, o que exige um manejo da
equipe de saúde, principalmente da psicologia, para lidar com a situação.
De acordo com Andreoli e Knobel (2008), é preciso ressaltar que quando a situação é
de UTI, as emoções são muito intensas, por conta de tanta incerteza, o que pode gerar
irritação, ansiedade e conflitos, até com familiares emocionalmente estáveis. Assim, para que
o atendimento humanizado seja efetivo, discorrem que é necessário que os profissionais do
hospital demonstrem empatia pelo paciente, pelos familiares e todos os envolvidos no
cuidado, uma vez que a vivência da internação também é estressante para os familiares, o que
faz com que estes também necessitem de cuidados, informações e participação nas decisões
em relação ao paciente. Acredita-se que, dessa forma, eles possam se sentir mais tranquilos e
úteis nesse processo de internação intensiva.
Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do
acolhimento e da escuta qualificada de uma acompanhante, de paciente internado na UTI
Adulto, com diagnóstico de transtorno mental.
Recomenda-se, principalmente quando há um distúrbio mental no acompanhante
familiar, que o psicólogo crie um vínculo especial com esse familiar, a fim de ajuda-lo a
compreender e enfrentar esse processo de hospitalização. Para que o profissional acolha o
sofrimento do familiar nesse momento, é essencial à existência de uma comunicação efetiva
entre equipe de saúde e o membro familiar, além da existência de um espaço ou “setting”,
dentro do hospital, para tal integração.
A escuta qualificada consiste então uma das estratégias utilizadas nesse processo de
acolhimento. De acordo com Maynart et al (2014), esta estratégia exige que o profissional
ouça com empatia o sofrimento alheio, superando preconceitos superficiais e aparentes, para
que realmente possa compreender as particularidades e subjetividade daquele indivíduo,
entendendo o seu sofrimento a partir das experiências e necessidades dele. Nesse sentido, a
escuta qualificada permite que o psicólogo, sem necessariamente intervir com sua fala, se
comunique com o paciente/ familiar, ultrapassando as barreiras do consciente, favorecendo
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uma troca entre profissional e paciente, que normalmente acarreta em importantes mudanças
na experiência do sujeito. Em contrapartida, a falta de escuta qualificada pode acarretar em
maior sofrimento mental e vulnerabilidade diante de situações difíceis, como no ambiente da
UTI.
No caso da companheira do paciente, a mesma teve acompanhamento diário do
serviço de Psicologia do hospital, incluindo os finais de semana, visto que no primeiro dia de
visita, no qual é feita a avaliação familiar, ela trouxe queixas referentes à sua condição
mental, como o fato de não estar tomando a medicação necessária a sua psicopatologia, e
apresentou a realidade do distanciamento da família do companheiro. Foi acompanhada
durante as visitas ao companheiro e observada durante toda a sua permanência no hospital.
Esse acompanhamento sistemático permitiu acolher as queixas e criticas trazidas por ela,
referentes ao atendimento do companheiro, colocações que nem sempre eram direcionadas a
equipe, mas aos outros acompanhantes de pacientes da UTI, gerando desconforto no ambiente
e abrindo espaço para a manifestação de fantasias referentes ao atendimento na UTI, que não
condiziam com a realidade.
Diante disso, Auerbach et al (2005, citado por Oliveira, 2006) afirmam que os
primeiros dias após a internação podem levar os familiares a um estresse possivelmente
traumático e o processo para que se alcance o equilíbrio emocional é variável e depende de
fatores diversos como: a comunicação constante de notícias, a possibilidade de
acompanhamento, a confiança na equipe de saúde, dentre outros. Neste mesmo sentido,
Borges (2009) inclui nas respostas comportamentais à internação: a irritabilidade, episódios
de agressividade e dificuldade de compreensão do quadro, respostas pertinentes à experiência
apresentada neste trabalho e que poderiam ser complicadores na ausência de um acolhimento
qualificado.
Destacamos que o vínculo estabelecido no acolhimento pode comprometer positiva ou
negativamente o tratamento do paciente e o manejo torna-se ainda mais delicado para evitar
desequilíbrios da parte do familiar. O acolhimento não consiste em simplesmente ouvir o que
o outro está dizendo, mas consiste em uma escuta ativa, que considere o outrem em sua
singularidade. É necessário, portanto, que se compreendam as dimensões psíquicas, culturais
e sociais que circundam esse indivíduo, principalmente por parte do psicólogo, uma vez que
este profissional, além de perceber a individualidade de cada um, deve mostrar essa percepção
ao outro por meio de devolutiva (Andreoli e Knobel, 2008), a fim de que esse sujeito se sinta
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compreendido e acolhido em sua dor. Deve-se, então, deixar de lado todos os preconceitos
sobre os transtornos mentais e considerar o discurso do paciente para que ele realmente se
sinta parte do processo.
Ao acolhermos a companheira do paciente, trabalhamos com a realidade trazida pela
mesma, sem interrogarmos se o conteúdo trazido pela mesma era verdade ou fruto da
psicopatologia apresentada (a verdade dela). Além disso, ela trazia relatos de agressão a
outros profissionais da saúde, anteriores a essa internação, relatos dirigidos a equipe de
Psicologia, mas nunca ao resto da equipe de saúde, como uma espécie de ameaça de que os
relatos fossem repetir-se caso as condutas não fossem como ela desejava. Em contrapartida, o
fato de a acompanhante trazer essas falas aos profissionais da psicologia, mostram a
existência de um vinculo que favoreça o atendimento.
Concordamos com Neves e Rollo (2006), quando afirmam que a produção de saúde e
a produção de subjetividade são processos interligados. Acreditamos que no ambiente
hospitalar, isso é evidenciado pela maneira como o sujeito enfrenta o processo de
adoecimento, e a maneira como isso afeta a sua vida e consequentemente, as suas relações.
Em casos de familiares e/ou envolvidos, a maneira como lidam com esse processo reflete na
relação com o membro da família que se encontra hospitalizado, influenciando o seu próprio
processo de cura ou recuperação.
A companheira do paciente movimentou toda a equipe hospitalar, evolvendo
médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, entre outros, que se uniram com o intuito de dar o
melhor atendimento ao seu companheiro, até o momento do seu óbito, e a sua parceira,
levando em conta seu sofrimento psíquico. Entre essas ações, podemos citar enfermeiros e
auxiliares, sempre antes das visitas, de verificarem o paciente, visando evitar possíveis
delírios persecutórios frente a troca de fraldas ou o afrouxamento do tubo de oxigênio, por
exemplo. Também fez parte da conduta a iniciativa de marcar reuniões dela com a equipe,
para deixa-la sempre a par da evolução e do prognóstico desfavorável do paciente.
Paralelamente, efetuamos contato com o Centro de Atendimento Psico-Social – Caps de seu
município, favorecendo o desenvolvimento de um trabalho em rede, mantendo um contato
mais próximo com as reais necessidades da acompanhante e do próprio paciente.
Dessa forma, as ações terapêuticas (escuta qualificada e acolhimento ativo), que
valorizam a expressão do sofrimento, das necessidades, dos afetos e das dúvidas, possibilitam
autonomia e inclusão social, além de permitirem que o psicólogo crie vínculos com esse
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familiar, acolhendo o sujeito e viabilizando um real encontro entre quem cuida e quem é
cuidado.
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