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Percepções, vivências e sentimentos de famílias com pacientes internados:
uma revisão integrativa
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Introdução: A Enfermagem busca um referencial centrado no cuidado, específico, embasado em novos
saberes, valores, conhecimentos contextualizado. Objetivo: Verificar qual as percepções, vivências e
sentimentos de famílias com pacientes internado em unidade de internação sobre o cuidado prestado
pela equipe. Metodologia: O método de revisão integrativa foi utilizado para o presente estudo, onde
através de pesquisa foram selecionados artigos nas bases de dados Literatura Latino-Americano de
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online Brasil (SCIELO) e Base
de Dados de Enfermagem (BDENF), como critério de inclusão foram selecionados artigos gratuitos
disponíveis na integra, no idioma português que respondem à pergunta norteadora. O quadro sinóptico
foi utilizado para análise de dados, contendo as informações e resultados. Os aspectos éticos
relacionados aos direitos autorais, foram mantidos conforme Lei no 9.610/98. Resultados: Foram
encontrados 1871 artigos, sendo 1860 pelos critérios de elegibilidade e 11 estudos incluídos na presente
revisão. Os principais sintomas abordados foram de depressão, ansiedade, angustia, luto, tristeza, amor
e a satisfação e insatisfação dos acompanhantes. Considerações Finais: Ao realizar está revisão
integrativa foi possível compreender a ligação entre os acompanhantes e os aspectos emocionais como
fonte geradora de cuidado com seus sentimentos, assim como, o reflexo do comportamento, a falta de
apoio e as relações afetivas desestruturadas do contexto familiar, como resultado de prejuízos
emocionais que desencadeiam a depressão, entre outros sintomas. Os resultados desta revisão apontam
para consequências psicossociais, onde foi possível compreender os aspectos emocionais que mais se
destacam e desencadeiam os sentimentos dos acompanhantes.
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