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APRESENTAÇÃO 
DO ESTUDO 
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1.  A MOTIVAÇÃO 

 

 O presente trabalho tratará de uma pesquisa com pacientes queimados, onde a 

preocupação está voltada para o aspecto emocional destes. 

 Desde a graduação houve o interesse pelos aspectos emocionais dos pacientes que 

se encontravam internados nas diversas clínicas de um hospital geral. O tratamento 

restrito às úlceras, aos ferimentos, aos problemas físicos em geral, não parecia ser o 

suficiente para a compreensão da doença e do doente. Segundo minha compreensão era 

necessário tentar, juntamente com esse indivíduo, perceber como é sentir-se paciente 

(passivo). Dar a oportunidade para que os pacientes falassem das dores, dos sentimentos 

que tinham em relação à intercorrência que enfrentavam, da separação de seus familiares 

e de outros problemas que pudessem acontecer durante o período de internação. Enfim, 

dar-lhes uma oportunidade para que expusessem seus medos, aflições e anseios diante 

desse momento que estavam vivenciando. 

 Por ocasião de um estágio extracurricular, em enfermaria de queimados, no final 

do curso de graduação, ao acompanhar o paciente queimado sob supervisão de uma 

docente, deparei-me com a complexidade que ele requeria em termos de assistência de 

enfermagem. Foi possível constatar o sofrimento que representava para o paciente, 

submeter se a cuidados diretos, tais como banhos e, em seguida, os curativos, alguns com 

procedimentos invasivos, muitas vezes acompanhados das manifestações de dor e choro. 

Após esse atendimento de enfermagem, com frequência, o paciente solicitava que se 

conversasse  ou para que se fizesse leitura de livros para ele. 

 Durante esse momento podia sentir que, enquanto aluna de enfermagem, era um 

elemento participante não só de atividades assistenciais técnicas, mas também de ajuda às 

necessidades emocionais do paciente, quando este se sentia motivado para  falar de si. No 

desenrolar dessa interação o paciente parecia mais "livre", mais à vontade, menos 



angustiado, apesar de ainda possuir úlceras, como "amarras" de um sofrimento que só ele 

poderia sentir e descrever. 

 Essa primeira experiência constituiu-se num incentivo para a atuação na área de 

clínica médica, mas enfatizando os aspectos emocionais do paciente. Para tanto, houve a 

necessidade de ir em busca de conhecimento específico, o qual foi proporcionado por um 

período de cinco meses de residência em enfermagem psiquiátrica na Clínica Pinel - 

Associação Encarnacion Blaya, Porto Alegre - Rio Grande do Sul. Após o que, houve um 

período de exercício de atividades profissionais num hospital de clínica geral, em Porto 

Alegre, desempenhando as funções de enfermeira responsável pelo CTI (Centro de 

Tratamento Intensivo). Posteriormente, foram desenvolvidas também, atividades de chefia 

numa clínica particular; como enfermeira supervisora  num hospital geral e, por fim, 

enfermeira de uma unidade de emergência, também em hospital geral.  Estas últimas 

atividades ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. Essa vivência permitiu a constatação de 

que o atendimento às necessidades predominantemente físicas do ser humano, não atendia 

as minhas expectativas enquanto enfermeira. 

 Contudo, a experiência anterior como residente de enfermagem psiquiátrica,  não 

foi suficientemente completa para dar os subsídios necessários para lidar mais 

efetivamente com os aspectos emocionais dos pacientes. Por essa razão, decidi cursar uma 

especialização na área de enfermagem psiquiátrica na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto-USP. 

 A experiência profissional e o conhecimento teórico propiciado pela residência e 

pelo curso de especialização, específicos em psiquiatria, forneceram a segurança 

necessária para a retomada da proposta de atuar na enfermagem de clínica médica ou 

cirúrgica, mas com um suporte em saúde mental, que permitia o desenvolvimento de 

abordagens solicitadas por esse tipo de trabalho. 

 Após concluir o curso de especialização em enfermagem psiquiátrica houve a 

oportunidade de concretizar a proposta de atuação como enfermeira de saúde mental junto 



ao paciente clínico, uma vez que ela foi retomada em consequência de ter sido aprovada 

no curso de pós-graduação em enfermagem psiquiátrica, o que posiibilitou estudar e 

desenvolver mais detidamente, essa temática junto à população alvo da pesquisa, ou seja o 

paciente queimado. 

 O interesse nesse estudo, decorre do entendimento de que um profissional de 

saúde mental pode auxiliar outros enfermeiros na compreensão do processo emocional 

pelo qual passa o paciente. Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos: 

 - Conhecer o significado da vivência de estar queimado, que o paciente 

experimenta durante o período de internação.  

 - Detectar o processo de ajuda que a enfermeira de saúde mental poderá 

estabelecer com esse indivíduo. 

 As etapas subseqüentes do estudo abordarão a inserção no local da pesquisa, os 

fundamentos teóricos que servirão de base e a experiência vivenciada pela autora até a 

presente etapa do desenvolvimento do trabalho, enquanto enfermeira de saúde mental, 

assinalando os passos efetuados, bem como a interligação do conhecimento teórico 

adquirido com as situações práticas experienciadas. Deve ser salientado que isso não 

aconteceu num processo de acontecimentos lineares, mas pelo contrário, a busca de 

informações veio em decorrência da atuação prática e vice-versa. 

 

 

2.  INSERÇÃO NO LOCAL DA PESQUISA 

 

 Para a realização deste estudo houve a necessidade de inserção no grupo de 

pessoas (pessoal de enfermagem e pacientes) que faziam parte do contexto da Unidade de 

Queimados localizada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Para tanto, foi solicitada a 

autorização da direção do serviço de enfermagem deste hospital para fazer um estágio que 



incluiu os meses de abril a junho de 1992, totalizando 35 dias: 10 dias no mês de abril 

(alternados com manhãs e tardes), 12 dias em maio e 13 dias em junho (ambos somente 

no período da tarde). O tempo diário de permanência no local variou em torno de 3 horas, 

num total de 105 horas. 

 Na Unidade, houve boa recepção por parte da equipe, o que levou à conclusão de 

um ambiente bastante receptivo para o desenvolvimento da pesquisa. 

 No início, o estágio era efetuado no turno da manhã, período que logo se mostrou 

inadequado para maiores contatos com os pacientes, pois eles ficavam envolvidos com as 

rotinas de enfermagem - banhos, curativos, encaminhamento para cirurgias e outros. Com 

isso, as interações conduzidas entre paciente e pesquisadora, eram interrompidas pelos 

funcionários. 

 Além disso, havia a preocupação dos pacientes, particularmente no horário do 

banho, pois ficavam dispersos, não se prendendo aos conteúdos que lhes eram expostos 

no decorrer da entrevista. Ao mesmo tempo, o curativo constituía-se num episódio 

traumático tanto para o paciente, pois parecia sentir muita dor, quanto para mim, que 

enquanto pesquisadora, o assistia. Assim, não foi possível evitar a sensação de 

desconforto e o sentimento de angústia, perante o que presenciava, bem como foi 

impraticável qualquer tipo de abordagem com o paciente nesse momento devido a ele 

recusar a aproximação de outros, pela dor ou por estar sob efeito de medicação. 

 No tocante à forma como os pacientes ocupavam o tempo, pareciam não se 

interessar ou não ter oportunidade ou motivação para outras atividades além de assistir 

televisão, aliás, ficavam extremamente "presos" a essa forma de lazer. 

 A primeira dúvida suscitada, logo no início das atividades, foi quanto à forma de 

abordar os pacientes: - Qual seria o melhor procedimento? 

- A entrevista individual?  - O grupo?   -  Ambos? 

 Um problema a ser contornado logo de início, referia-se às próprias limitações 

físicas dos pacientes; era o caso daqueles que se encontravam restritos às enfermarias, dos 



que não podiam se comunicar, ou o faziam com muita dificuldade, devido à extensão da 

queimadura, a qual lhes causava desconforto ou dor. 

 Outro empecilho, dizia respeito ao local a ser utilizado para as entrevistas, ou 

reuniões de grupo, e sobre a necessidade desses procedimentos serem realizados em local 

fixo e pré- determinado. 

 Em relação às entrevistas, logo no início dessa atividade, houve a percepção de 

que estavam sendo feitas aleatoriamente à medida que o paciente se aproximava buscando 

uma interação; tanto que, após longo tempo de diálogo, notava em muitos casos, que 

estava em pé, a exemplo dos enfermeiros da Unidade que tem o mesmo procedimento no 

contato com os pacientes. 

 Após observação do ambiente e experiências de interações com os pacientes, foi 

decidido desenvolver o estudo utilizando duas técnicas de trabalho, para abordar os 

pacientes: a entrevista individual e a abordagem em grupo. Isto porque, certos temas, 

freqüentemente eram comuns à experiência vivenciada por esses indivíduos e portanto, 

era mais adequado lidar com eles no grupo. Entretanto, havia também particularidades 

individuais de alguns pacientes que só poderiam ser abordados na intimidade de uma 

entrevista reservada. 

 Foi observado, que as evoluções dos pacientes, feitas pela pesquisadora, na 

papeleta de enfermagem, estavam suscitando dúvidas e reações de curiosidade entre o 

pessoal de enfermagem auxiliar, pois após a sua leitura questionavam usando os seguintes 

termos: - Será que ele é homossexual?... - Acho que ela é muito estranha. O que você 

acha?... 

Por essa razão, foi decidido anotar na papeleta de enfermagem, apenas o imprescindível. 

 Outra percepção, dizia respeito à minha pessoa. Senti que era esperado pelos 

funcionários, que tivesse respostas para tudo aquilo que pensavam estar relacionado com 

a área emocional. Essa expectativa se constituiu em um grande peso, pela 

responsabilidade que encerrava e exigiu muito esforço próprio no sentido de não me 



deixar envolver por essa exigência tão onipotente, pois havia momentos em que não tinha 

a convicção de ter sido eficaz nas respostas emitidas.  

 Foi possível vivenciar também, a técnica da entrevista com o uso do gravador, 

que ficou como experiência única, visto ter gerado em mim sentimentos de angústia e 

cobrança, no sentido de julgar que estava "usando" um paciente que pelas suas 

características clínicas, encontrava-se, já, bastante debilitado e emocionalmente 

vulnerável. Tendo percebido que o gravador tornava-se, em alguns momentos, um 

instrumento gerador de ansiedade, tanto para a pesquisadora como para o paciente, 

decidiu-se pela não utilização desse recurso. 

 

 

3.  AS BASES TEÓRICAS 

 

 A convivência com pacientes e equipe de enfermagem, criou um dilema  de 

ordem ética. Pois, enquanto pesquisadora não deveria intervir no local onde a investigação 

era desenvolvida, contudo, foi impossível manter a neutralidade, perante os temas que iam 

surgindo e, furtar-se à atividade profissional, caracterizaria uma omissão. 

 Por isso, embora a atividade assistencial não fosse objetivo deste trabalho, ela 

permeia todas suas etapas, aparecendo de maneira mais evidenciada no final deste estudo, 

uma vez que dada as circunstâncias, não pôde ser evitada. 

 

3.1  A QUEIMADURA COMO EPISÓDIO CRÍTICO 

 

 A literatura menciona que o estar queimado é uma das mais traumáticas situações 

que o indivíduo pode experienciar física e emocionalmente. Trata-se de um acontecimento 

que interrompe bruscamente a existência, passando-se da integridade física para o 



desequilíbrio, cuja gravidade varia com a extensão do dano (TRINGALI, 1982; 

CARLINO, 1984; SOUZA, 1989). 

 Os danos iniciais de uma queimadura e o tratamento que se segue podem 

estressar as pessoas muito além de seu nível de tolerância. O queimado tem que lutar 

contra o desconforto físico inicial e com a dor, tanto quanto com os problemas 

psicológicos imediatos e tardios, como delírio, regressão, depressão e a imagem corporal 

alterada (TRINGALI, 1982). Este último aspecto tem uma conotação importante, já que a 

desfiguração não constitui um fato raro no pós queimadura.  

 A imagem corporal é o quadro que cada um faz em sua mente representando o 

próprio corpo, sendo assim, é a forma do corpo que nos representa. Por sua vez, o corpo 

completa a imagem do Eu e contribui na representação de nossa pessoa total. A imagem 

do corpo e do Eu vêm sendo construídas ao longo da história de vida da pessoa e se 

relacionam estritamente com as experiências de prazer, gratificação e reconhecimento. 

Por isso elas contribuem na auto-estima e valorização pessoal (CARLINO, 1984). 

 O corpo físico efetivamente, representa o lugar ideal de trânsito para a realização 

das relações com o mundo. Particularmente, a pele serve à vida psíquica estabelecendo 

um limite que quase separa o "eu" do mundo. Apesar de ter um valor de proteção e 

integridade do organismo, constitui ainda a parte da pessoa que se apresenta aos outros 

(CARLINO, 1984). 

 É de se supor, que uma solução de continuidade da pele que resulte em 

desfiguramento cicatricial de uma parte exposta e visível do corpo, cause a transformação 

ou desintegração do esquema corporal e mude ou desloque a auto representação do 

indivíduo. Tal situação geralmente é descrita como acompanhada por consequências 

psicológicas, incluindo o desequilíbrio do estado emocional. Assim, quando a aparência 

pessoal é agredida e modificada por fatores externos, há uma reorganização da imagem 

corporal que o paciente tinha de si mesmo, obrigando-o a adaptar-se a uma nova imagem, 



podendo esse processo, conduzir a sentimentos de insegurança, ansiedade e medo pelo 

futuro (KÖNIGOVA & PONDELTCEK, 1987; MOREIRA & MAIA, s.d.). 

 SHENKMAN & STECHMILLER(1987) relatam numerosos estudos, acerca dos 

aspectos psicológicos durante a hospitalização dos pacientes queimados. Descrevem ainda 

que há vários autores que usam diferentes classificações, para estágios semelhantes, na 

resposta adaptativa do paciente ao trauma. 

 No primeiro momento da queimadura, chamado por alguns autores de fase aguda 

e/ou impacto emocional do acidente, o paciente está envolvido por sentimentos confusos 

de ressentimento, ira, culpa, desorientação. Ansioso e assustado pelo trauma do acidente 

grave e inesperado, há a preocupação pela sobrevivência (temor pela morte) e estranheza 

pelo novo ambiente gerando ansiedade, confusão, distúrbio do sono e delírio. Este último 

tanto pode ser causado por distúrbio físico como psicológico (CARLINO,1984; 

SHENKMAN & STECHMILLER,1987; SOUZA,1989). 

 Para o indivíduo queimado é uma fase complicada por uma variedade de 

estressores físicos tais como acidose, perda de fluidos, alteração no equilíbrio endócrino e 

potencial para a infecção, além dos estressores psicológicos, quando a pessoa utiliza 

defesas primitivas como negação e projeção, numa tentativa de evitar a realidade da 

situação reduzindo informações que o incomodaria muito (SHENKMAN & 

STECHMILLER, 1987).  

 A literatura descreve que nesta fase, o paciente pode manifestar depressão e  

angústia pelo impacto provocado por suas lesões e pela possível desvalorização pessoal 

(temor pela desfiguração e incapacidade) uma vez que, desconhecendo a realidade da sua 

situação física, em termos de extensão dos danos, tem apenas uma representação de si 

mesmo imaginada (com base no que vê nos outros internados) de como está e como estará 

no futuro. Por isso é comum que alguns pacientes apresentem uma calma aparente, 

parecendo inclusive não estarem afetados psicologicamente pela injúria (CARLINO,1984; 

ROBERTSON e col.,1985). 



 Já a fase intermediária é caracterizada pela dor, depressão e regressão. O círculo 

dor-ansiedade é representado pela irritabilidade, a inquietude, as queixas, a solidão e o 

choro. A analgesia é um procedimento de valor para a diminuição de estímulos sensoriais, 

mas, é necessário considerar a profunda dor emocional associada com a dor física. É 

necessário o entendimento de que o paciente passará por esta experiência 

irremediavelmente só, mesmo que haja a presença silenciosa da enfermeira e de outros 

demonstrando sua compreensão. 

 É possível também nesta fase, que as condutas regressivas, representadas pela 

insegurança e dificuldade de adaptação ao hospital, consistam no único modo que o 

paciente tem para manejar sua insegurança e angústia (CARLINO,1984; SOUZA,1989). 

 CARLINO(1984) considera a fase de recuperação como uma fase de duração 

indeterminada, no que se refere à resolução de problemas físicos e psíquicos e também no 

tocante à reabilitação social. 

 Pelas características assinaladas no decorrer desta exposição, nota-se que o 

indivíduo que vivencia uma ocorrência de queimadura tem suas funções orgânicas, 

psicológicas, bem como as relações sociais alteradas. O que vai determinar, profundas 

mudanças na conduta  dessa pessoa e gerar custosos e esgotantes mecanismos de 

adaptação, traduzindo-se numa situação de profundo desequilíbrio emocional e grande 

dor, bem como de importantes sentimentos de perda. 

 Estas mudanças, que ocorrem na busca de uma solução adaptativa, caracterizam 

uma típica situação de crise, entendida como uma transformação onde a pessoa é 

confrontada com "uma situação que pressupõe ameaça, exigências ou perdas de 

importantes alvos vitais" (CAPLAN, 1950,p.98), onde é mais importante a resposta 

individual da pessoa do que o evento precipitador em si mesmo. Além disso, a situação de 

crise afeta o indivíduo, a família e o meio próximo. 

 CAPLAN(1950), entende a crise como um estado temporário no qual o indivíduo 

percebe um evento como ameaçador a si mesmo, a seu autoconceito (auto-representação) 



ou a suas metas de vida, constituindo-se numa perda ou numa necessidade de mudança 

para a qual ele não está preparado e cujos mecanismos de resolução de problemas são 

inadequados ou não são suficientes para aliviar a tensão e restabelecer a homeostase do 

organismo, perdida em consequência dessa luta entre o indivíduo e o acontecimento. 

 Portanto, a crise em si mesma é um estado de desequilíbrio temporário não se 

constituindo num episódio de doença mental. Durante este período de desorganização, são 

feitas inúmeras tentativas malogradas visando a solução. Por fim, o indivíduo elabora uma 

nova forma de manejar o conflito e eventualmente consegue algum tipo de adaptação que 

pode ou não ser em seu benefício (CAPLAN, 1950; JACOBSON, 1979). 

 A resolução da crise depende do reajuste de um complexo de forças conflitivas 

durante o período de desequilíbrio, algumas das quais se originam no interior do 

indivíduo, estando relacionadas com a estrutura da sua personalidade e com a experiência 

biopsicológica passada. Outras surgem do seu meio ambiente, particularmente da 

evolução da dificuldade externa (situação enfrentada) e da ajuda ou interferência 

prejudicial de terceiros (familiares, amigos, conselheiros formais ou informais) 

(CAPLAN, 1950). 

 A situação de queimadura parece enquadrar-se nos padrões daquilo que 

ERIKSON(1966) definiu como crise situacional ou acidental em função de se tratar, em 

geral, de uma ocorrência imprevista e catastrófica, e que na maioria das vezes é percebida 

pela pessoa atingida, como um evento nocivo. 

 

3.2  A  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 Há vários conceitos teóricos criados pela enfermagem, enfatizando que a 

assistência ao ser humano deva ser globalizada. Entretanto, a prática tem demonstrado que 

a aplicação desses pressupostos não é tão simples quanto possa parecer. Neste sentido, 

trabalhar com pacientes queimados, e portanto, em crise, evidencia essa dificuldade, pois 



requer além do conhecimento técnico especializado, a habilidade em lidar com as 

emoções do paciente, e isso nem sempre é possível para um enfermeiro com formação em 

enfermagem geral.   

 Durante sua formação o enfermeiro percebe a assistência ao paciente de forma 

fragmentada. Há uma dicotomia entre o discurso e o agir, entre a teoria e a prática, onde o 

aspecto expressivo da assistência de enfermagem é pouco desenvolvido em comparação 

ao aspecto instrumental, que continua tendo a maior atenção por parte do enfermeiro. Os 

enfermeiros valorizam a assistência e acreditam ser de sua responsabilidade o assistir 

emocionalmente mas apontam, além das dificuldades administrativas como entraves para 

assistência emocional, outras de ordem pessoal, por exemplo a falta de experiência, o 

despreparo acadêmico, o medo de se envolver e o despreparo frente à morte (FERREIRA, 

1992). 

 Em relação ao paciente queimado DALRI(1993), baseando-se no Processo de 

Enfermagem de Horta e a Taxonomia I revisada da Nanda , aplicou um instrumento para 

elaboração de diagnóstico de enfermagem, sendo capaz de detectar, no período de 72 

horas de pós queimadura, várias necessidades afetadas no paciente, das quais a maioria 

referiam-se às necessidades psicobiológicas . Essa categoria, inclui as necessidades 

fisiológicas, as quais mostraram serem as mais alteradas levando-se em conta o período da 

queimadura, cuja preocupação é a busca em se manter ou atingir a regulação das funções 

vitais fisiológicas do paciente, uma vez que, nesse estágio inicial dos cuidados de 

enfermagem, ele corre sérios riscos de vida. 

 Taxonomia I revisada da Nanda (North American Nursing Diagnosis Association) 
 Segundo a referida Taxonomia I, as necessidades psicobiológicas referem-se a necessidade de oxigenação, 

necessidade de circulação, necessidade de termorregulação, necessidade de integridade tecidual, necessidade de 
percepção sensorial, necessidade de alimentação, necessidade de eliminação, necessidade de sono e repouso, 
necessidade de atividade física, necessidade de higiene, necessidade de abrigo, necessidade de integridade física, 
necessidade de sexualidade. 



 Contudo, a autora revela ainda, a sua preocupação com as necessidades 

psicossociais . Nesta categoria encontrou um elevado índice de alteração na necessidade 

de segurança, particularmente, nos ítens ansiedade e medo. Vale ressaltar que estes foram 

os únicos indicadores do trabalho, informando que a área emocional do paciente está 

sendo afetada. 

 TRINGALI(1982) relata que o trabalhar com queimados requer do profissional 

uma formação técnica e a especialização em psiquiatria, pois o cuidado clínico de 

enfermagem é compreensivo, estendendo-se do estágio clínico agudo da ferida queimada 

até a fase de reabilitação. A enfraquecida integridade da pele, as maciças alterações nos 

fluidos e nível de eletrólitos, bem como a imagem corporal alterada, causada pelo 

ferimento da queimadura, aumenta o risco de ocorrência de problemas físicos e 

psicológicos. 

 A literatura apresentada, caracteriza o paciente queimado em seus aspectos 

comportamentais durante todo o episódio em que vivencia a queimadura, aparecendo de 

forma bastante evidente o comprometimento da parte emocional do indivíduo, inclusive 

com reações de difícil manejo por profissionais que não tem um preparo especializado. 

Trata-se de paciente que, a despeito da preocupação suscitada em relação aos aspectos 

físicos, requer muito da enfermagem no que concerne aos aspectos emocionais. 

 Apesar dos muitos relato sobre a existência das alterações emocionais do paciente 

queimado, pouco tem sido dito sobre como lidar efetivamente com os comportamentos 

emocionais apresentados pelo paciente queimado, nem sobre que sentimentos e reações 

ele suscita na equipe de enfermagem, tampouco são referidas as formas de lidar com esses 

sentimentos experienciados por ambos. 

 Referem-se as necessidades de segurança (na qual se incluem o medo e a ansiedade), de comunicação, de interação 
social, de lazer e recreação, de auto-estima. 



3.3  BASES PARA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

 

 Durante os últimos anos, tem aparecido na literatura, um crescente número de 

referências descrevendo o papel do enfermeiro em saúde mental na ligação com as demais 

especialidades. Principalmente no centro clínico, o enfermeiro consultor de saúde mental 

funciona neste papel, proporcionando préstimos para pacientes que experienciam reações 

psicológicas perturbadoras relacionadas às suas doenças, bem como a membros de equipe 

que estão interessados em aperfeiçoar sua competência em lidar com as necessidades 

psicológicas dos pacientes (RYAN,1979). 

 A intervenção assistencial de enfermagem junto a pacientes queimados, parece 

requerer uma assistência com ênfase acentuada nos aspectos emocionais do indivíduo. 

Mais ainda, no caso de queimadura resultante de tentativa de suicídio, por se tratar de 

intercorrência que complica sobremaneira a situação, pois a equipe e o paciente vão lidar 

não somente com os problemas psicológicos usuais decorrentes da queimadura, como 

também com o estado emocional mais crítico anterior que induziu esse indivíduo ao ato 

de se queimar. 

 Julga-se que o conhecimento proveniente das ciências do comportamento e da 

psiquiatria, basicamente, da teoria centrada no cliente (ROGERS,1966), da teoria da crise 

(CAPLAN,1950) e dos fundamentos teórico-clínicos (VINOGRADOV & YALOM,1992) 

sobre psicoterapia de grupo, proporcionam à enfermeira de saúde mental, as bases 

necessárias ao desenvolvimento de uma assistência de enfermagem ao paciente queimado, 

direcionada mais especificamente aos seus aspectos emocionais. 

 Como o pensamento fundamental da teoria rogeriana apoia-se no fato de que 

ninguém está melhor colocado do que o próprio sujeito (paciente) para saber quais são 

seus problemas e que o importante é compreender como este integrou sua própria 

experiência. O autor preconiza que o profissional, abandone todos os pressupostos 

anteriores ao contato com o indivíduo com quem vai interagir (MUCCHIELLI,1978). 



 ROGERS(1970) acredita que quando se ouve o outro com interesse, a 

comunicação real acontece e a tendência a avaliar tende a ser evitada. Esse interesse 

pressupõe a disponibilidade frente ao indivíduo com quem se interage, constituindo-se 

num encorajamento contínuo à expressão espontânea dos problemas e sentimentos 

vivenciados. 

 Nessas condições, cria-se a oportunidade para uma relação profissional não 

diretiva, na qual o indivíduo é assistido visando alcançar o seu ajustamento pessoal a uma 

situação à qual ele tem dificuldade para se adaptar. Daí decorre que tanto a assistência 

individual quanto a grupal devem ser centradas no cliente e o enfermeiro de saúde mental 

deverá necessariamente: 

 - Facilitar a expressão do outro, começando por escutar e observar; 

 - Estar atento procurando compreender o que o indivíduo diz e sente; 

 - Refletir e clarificar os sentimentos do indivíduo por meio de reexposição das 

observações do próprio indivíduo. 

 Por outro lado, a essência do trabalho de CAPLAN(1950) é o conceito de crise 

como sendo um momento de vulnerabilidade maior para o indivíduo, desencadeado por 

um evento traumático acompanhado pela interrupção dos mecanismos usuais de luta ou 

resolução de problemas. Entretanto, para o autor, também se constitui numa oportunidade 

para o crescimento pessoal, desde que a crise seja resolvida com sucesso. Assim, apesar 

de se constituir num período inerentemente arriscado é também potencialmente provedor 

de saúde. 

 CAPLAN(1950), acentua o aspecto de que no decorrer da crise, o indivíduo está 

potencialmente receptivo à ajuda. Assim sendo, entende-se que o papel terapêutico do 

profissional deve incluir ajudar o indivíduo a aumentar seu repertório de habilidades 

afetivas para lidar e resolver seus problemas, a fim de que ele não necessite usar de meios 

regressivos, não baseados na realidade ou socialmente inaceitáveis.  



 Frente à decisão de utilizar a abordagem em grupo, como meio de interagir com 

os pacientes, foram selecionados dentre os fundamentos da psicoterapia de grupo aquela 

modalidade que mais se adequava às características do paciente queimado. Para tanto, a 

escolha recaiu nos grupos para pacientes internados segundo descrição de 

VINOGRADOV & YALOM(1992). 

 Trata-se de grupos para pacientes internados agudos os quais, segundo os autores 

referidos, apresentam algumas características próprias. Embora a criação desses grupos 

esteja sendo exemplificada por pacientes pertencentes exclusivamente à especialidade 

psiquiátrica (tendências suicidas, psicose, descontrole comportamental), o relato dessas 

características permite a observação de um grande número de similaridades em relação ao 

grupo mantido numa clínica médica específica, no caso a unidade de pacientes 

queimados. 

 VINOGRADOV & YALOM(1992), referem que para a condução efetiva de 

grupos para pacientes internados, quer seja em instituições psiquiátricas quer seja em 

clínicas médicas, são necessárias modificações radicais na técnica. Para isso, o 

profissional responsável pela formação do grupo, deve incluir os seguintes requisitos: 

 1) Avaliar a situação clínica, isto é determinar as restrições clínicas mutáveis e imutáveis 

que envolvem o grupo. 

 2) Formular objetivos, os quais devem ser apropriados e exeqüíveis dentro das restrições 

clínicas existentes.  

3) modificar a técnica tradicional; os princípios básicos devem ser mantidos mas as 

técnicas necessitam ser alteradas para adaptarem-se ao "setting" clínico e para atingir os 

objetivos propostos . 

 Para esses autores, avaliar a situação clínica, significa determinar as restrições e 

quais têm a possibilidade de serem modificáveis. Há dois tipos de limitações: as 

intrínsecas e as extrínsecas. As primeiras dizem respeito àquelas condições sobre as quais 

o terapeuta não tem controle, incluindo-se a rápida rotatividade dos pacientes e a 



participação de alguns em apenas uma sessão de grupo. Outro problema diz respeito à 

gravidade e à heterogeneidade dos quadros patológicos. 

 Essas limitações, podem ser estendidas à assistência ao grupo de pacientes 

queimados, em vista do quadro clínico ser variável para cada um deles (local, extensão e 

profundidade da queimadura), e também pelo fato de a queimadura ter ocorrido por razões 

diversas (tentativa de suicídio, acidentes de trabalho, dentre outras). Embora houvesse a  

homogeneidade em relação ao componente diagnóstico e as sequelas do mesmo. 

 A essas restrições inerentes ao paciente, devem ser acrescentadas as limitações 

extrínsecas, tais como, a falta de apoio administrativo, a não existência permanente de um 

profissional  terapeuta para conduzir o grupo. 

 No que se refere à formulação de objetivos, estes devem ser específicos e viáveis 

dentro do tempo disponível do grupo e elaborados, tendo-se em mente as capacidades dos 

pacientes. VINOGRADOV & YALOM(1992), descrevem uma série de objetivos 

exeqüíveis para o grupo de pacientes internados, dos quais alguns foram considerados 

aplicáveis a este estudo, sendo portanto discriminados a seguir.  

 Para o grupo de pacientes internados na unidade de queimados considerou-se 

como viáveis os seguintes objetivos: 

1) Engajar os pacientes num processo terapêutico que o terapeuta considere construtivo e 

apoiador. 

2)Incentivar os pacientes a falar; mostrando que a livre expressão de sentimentos, dúvidas 

e questionamentos pode trazer benefícios para si mesmos. 

3) Localizar problemas, ajudando os pacientes a identificar comportamento interpessoal 

destrutivo estimulando e apoiando, se for o caso, a busca de atendimento médico 

especializado (seja durante o período de internação, seja após a alta). 

4) Diminuir a sensação de isolamento do paciente, estimulando sentimentos de esperança 

e tentando universalizar no grupo os problemas e dificuldades individuais. 



5) Oferecer informações, orientando sobre os procedimentos e dúvidas que estejam 

causando ansiedade e preocupações. 

6) Estimular o altruísmo e o comportamento imitativo entre os pacientes, permitindo o 

conforto mútuo, a exposição de vivenciar relacionadas às diversas fases do processo            

de recuperação (sofrimento, dor e restabelecimento da integridade física). 

7) Encorajar os pacientes a compartilhar suas preocupações acerca das sequelas e 

afastamento das pessoas do seu meio social.  

 O coordenador do grupo (no caso a enfermeira de saúde mental - pesquisadora) 

para atingir os objetivos propostos na condução do grupo de pacientes queimados, ajustou 

conforme a literatura referida, as técnicas habituais às características específicas desse 

tipo de grupo, mencionadas anteriormente.  

 A coordenadora do grupo adotou uma estrutura de grupos de curta duração, em 

função da rotatividade, pois apesar dos pacientes queimados permanecerem no hospital 

por um período de até três meses, há procedimentos que os obrigam a se afastarem do 

grupo por semanas, além das altas que ocorrem em momentos diferentes. Sendo que tais 

fatores ocasionam mudanças na composição inicial do grupo. 

 Outro aspecto enfatizado por VINOGRADOV & YALOM(1992), na condução 

de grupos dessa natureza, e levado em consideração pela coordenadora, referiu-se à 

ênfase no aqui e agora, tendo em mente que não havia tempo suficiente, na maioria dos 

casos, para a elaboração de questões interpessoais mais profundas. Ao invés disso, a 

proposta restringiu-se a ajudar os pacientes a focalizarem problemas interpessoais 

prementes e a reforçarem qualidades interpessoais (focalização de problemas interacionais 

e reforço positivo). Isso ocorrendo dentro do contexto de uma única sessão do grupo, onde 

tal princípio foi do conhecimento dos participantes. 

 Foram esses os fundamentos teóricos que nortearam a intervenção de 

enfermagem de saúde mental feita individualmente e no decorrer do grupo, durante a 

investigação junto aos pacientes da unidade de queimados. 
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1.  CARACTERÍSTICAS DO LOCAL: UNIDADE DE QUEIMADOS 

 

 A Unidade de Queimados, onde foi desenvolvido o estudo, está localizada na 

Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. 

 A planta física corresponde a área restrita como: um posto de enfermagem; uma 

sala de TV.; uma sala de fisioterapia; duas salas de banho e curativo; duas salas de 

cirurgia com um lavabo em uma delas; nove enfermarias sendo que uma delas está 

equipada para tratamento intensivo; uma copa; um almoxarifado; uma sala de estudo; dois 

vestuários (feminino, masculino); duas salas de preparo de material sendo uma delas, de 

material cirúrgico; duas entradas (ala  A - suja, ala  B - limpa).  

 No período da pesquisa havia 10 leitos ativados para adulto ou criança e na época 

em que foi desenvolvido o estudo atuavam na Unidade 33 profissionais, a saber: 04 

médicos contratados; 01 equipe de enfermagem composta por 09 enfermeiros, 16 

auxiliares de enfermagem e 03 atendentes; 01  nutricionista que atende toda Unidade de 

Emergência, em especial a Unidade de Queimados; 03 pessoas da limpeza. 

 

 

2.  DELINEAMENTO DA POPULAÇÃO 

 

 A população deste estudo constituiu-se de uma amostra de 13 pacientes adultos 

internados no período de abril a junho de 1992, na Unidade de Queimados do referido 

hospital, possuidores de características diversificadas quanto a idade (16 a 52 anos); sexo 

(feminino, masculino) e ocupação (do lar, auxiliar de serviço, chefe de seção, 

comerciante, mecânico, cortador de cana, estudante). Quanto à procedência, constatou-se 



que os pacientes provieram das cidades da região de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, 

Jaboticabal, Serrana, Monte Alto), de outras cidades do estado de São Paulo ( Casa 

Branca, Barretos) e de cidades do estado de Minas Gerais (Cássia, Três Pontas). Vale 

ressaltar que a clientela assistida, era predominantemente, de escolaridade baixa e 

proveniente de "classes populares". 

 Os dados contendo as características principais, bem como os nomes fictícios dos 

pacientes, podem ser melhor visualizados no quadro a seguir: 

 

Caracterização dos Pacientes Estudados 

PACIENTE IDADE SEXO OCUPAÇÃO PROCEDÊNCIA CIRCUNSTÂNCIA EM QUE OCORREU A QUEIMADURA 

1. Geraldo     16 a Masc. Estudante Jaboticabal-SP Tentativa de suicídio-embebeu-se em álcool e ateou fogo. 
2. Paulo    20 a Masc. Ajudante de 

Serviço 
Cássia-MG Tentativa de suicídio-embebeu-se em gasolina e ateou fogo. 

3. Luzia   28 a Fem. Do lar Barretos-SP Tentativa de suicídio-embebeu-se em álcool e ateou fogo. 
4. Joana   33 a Fem. Do lar Ribeirão Preto-SP Tentativa de suicídio-embebeu-se em álcool e ateou fogo. 
5. Sandra   52 a Fem. Auxiliar de 

Serviço 
Casa Branca-SP Tentativa de suicídio-embebeu-se em álcool e ateou fogo. 

6. Lúcia   39 a Fem. Chefe de Seção Ribeirão Preto-SP Suposta tentativa de suicídio-queimadura com álcool. 
7. Carla   40 a Fem. Do lar Ribeirão Preto-SP Suposta tentativa de suicídio-queimadura com óleo de cozinha. 
8. João   23 a Masc. Operário-Usina 

de Açúcar  
Ribeirão Preto-SP Acidente de trabalho-eletricidade (arco voltáico). 

9. Mário    28 a Masc. Mecânico Três Pontas-MG Acidente de trabalho-explosão com Thiner mais tinta. 
10. Márcio    52 a Masc. Comerciante Serrana-SP Acidente de trabalho-explosão de butijão de gás. 
11. Carolina   31 a Fem. Operária-

Indústria de 

Louça 

Monte Alto-SP Acidente de trabalho-explosão de caldeira de tinta. 

12. Mateus    21 a Masc. Estudante Ribeirão Preto-SP Acidente doméstico-acendendo churrasqueira com álcool. 
13. Maria   28 a  Fem. Do lar Ribeirão Preto-SP Acidente automobilístico-queimadura com água e óleo quentes. 

 

 Nesse quadro pode-se observar ainda que, no que se refere às circunstâncias em 

que ocorreram as queimaduras, 07 casos estavam relacionados a tentativas de suicídio 

desses, 05 confirmados e 02 interrogado (esses últimos, não foi possível esclarecer se a 

queimadura ocorreu de maneira acidental ou intencionalmente infligida); 04 foram 



acidentes de trabalho; 01 acidente doméstico e 01 caso associado a acidente 

automobilístico. 

 Como informação adicional, observou-se que a permanência dos pacientes nessa 

Unidade, girou em torno de 30 a 60 dias e que, no período estudado, eles se encontravam 

na fase intermediária e na fase de recuperação da queimadura, segundo preconizado pela 

literatura específica consultada. 

 Como critérios para incluir os pacientes na amostra considerou-se os seguintes: 

 - Período de internação compreendido entre os meses de abril a junho  de 1992. 

 - Apresentar idade acima de 16 anos. 

 - Estar consciente (do ponto de vista neurológico) e em condições físicas de 

manter diálogo. 

 - Aceitar ser abordado em entrevista individual ou atividade grupal. 

 

 

3.  PROCEDIMENTO 

 

 Conforme já mencionado, devido as peculiaridades da população estudada, a 

pesquisadora necessitou atuar como profissional, intervindo, terapeuticamente, como 

enfermeira de saúde mental, dando apoio e esclarecimentos aos pacientes e equipe de 

enfermagem. Entretanto, essa assistência sempre esteve subordinada à atividade de 

pesquisa. 

 Dos 13 pacientes que participaram do estudo, 07 deles submeteram-se à entrevista 

individual  (02, 04, 05, 07, 09, 12, 13),  sendo que 03 pacientes foram entrevistados uma 

única vez (04, 09, 13); outros 03, duas vezes (05, 07, 12) e 01 paciente foi entrevistado 

 Período que coincidiu com a permanência da pesquisadora na Unidade. 
 Tal diferença deveu-se às altas recebidas e ao preenchimento das vagas com pacientes crianças. 



três vezes (02). Vale ressaltar que dos 13 pacientes, 03 deles não fizeram parte das 

reuniões de grupo (01, 04, 12). 

 Foram feitas 11 reuniões de grupo no período de 01 de abril a 16 de junho de 

1992 e o número de participantes variou de 02 a 07 pacientes. O intervalo entre as 

reuniões foi de 02 a 15 dias, atendendo às necessidades dos pacientes, configurando uma 

média de 02 reuniões por semana, com uma duração de 30 minutos a uma hora e meia. 

 

3.1  COLETA DE DADOS 

 

 Como critérios, visando atender os objetivos propostos, o estudo foi planejado no 

sentido de acompanhar os pacientes desde o início até o término do estágio, sendo que 

neste período houve altas e inclusões de novos pacientes na pesquisa.  

 

3.1.1  MÉTODO DA COLETA DE DADOS 

 

 Esta pesquisa constou de observações de campo (com anotações) em sua fase 

inicial, entrevistas individuais e reuniões de grupo. 

 Tanto na abordagem individual (entrevista) quanto na de grupo, a pesquisadora 

informou aos pacientes, quem ela era e quais os seus objetivos no local. Durante os 

encontros, houve uma postura flexível, para aceitar não ser apenas ela a pessoa iniciadora 

da entrevista ou introdutora do assunto a ser discutido no grupo. Da mesma forma, os 

pacientes participaram da escolha do local das entrevistas, assim como, concordaram em 

que uma área de lazer fosse utilizada para as reuniões em grupo. 

 A pesquisadora embora não tenha efetuado uma observação de maneira 

sistematizada, esteve como elemento participante do contexto da unidade. Inseriu-se em 

algumas atividades rotineiras tais como: observação da recepção de pacientes novos, feita 

pela enfermeira da unidade, registro de anotações de enfermagem, observação de banho e 



curativo. Isso possibilitou o entrosamento com o pessoal de enfermagem, cuja 

convivência se constituiu numa fonte complementar de dados muito rica, não só pelas 

informações dadas, mas também pela oportunidade de observar as interações 

estabelecidas com os pacientes.  

  Para o registro das entrevistas individuais, utilizou-se no início do trabalho, o 

gravador, entretanto esse recurso não se mostrou adequado uma vez que tolhia a 

espontaneidade da entrevistadora. No que se refere ao uso desse recurso, segundo 

QUEIROZ(s.d.) o gravador parece à primeira vista instrumento técnico próprio para 

anular, ou pelo menos para diminuir o possível desvio trazido pela intermediação do 

pesquisador. Logo se viu, no entanto, que o poder da máquina não é absoluto, e nem 

mesmo tão grande quanto se havia suposto, uma vez que a utilização dos dados nas 

pesquisas exigia, em seguida, a transcrição escrita.  

 Com esse procedimento, a autora referida, considera que uma parte do registro se 

perde na passagem do oral para o texto, e este fica igualado a qualquer outro documento. 

A vantagem do gravador é conservar com maior precisão a linguagem do narrador, suas 

pausas (que podem ser simbolicamente transformadas em sinais convencionais), a ordem 

que dá às idéias. O documento resultante é sem dúvida mais rico do que aquele registrado 

pela mão do pesquisador, mas apesar de tudo há um empobrecimento quando comparado 

com a fita gravada, e de novo o pesquisador se torna um intermediário que pode deturpar 

de alguma forma o que foi registrado. 

 Tendo em mente as colocações de QUEIROZ(s.d.) e ciente da própria dificuldade 

no uso desse recurso, nas entrevistas subseqüentes, optou-se pelo registro manual feito 

imediatamente após serem realizadas. Para fazer a transcrição destas, foi usada a sala de 

estudos da Unidade. Posteriormente esse conteúdo foi datilografado em espaço dois, 

tendo dado em média 01 a 03 páginas. 

 No tocante às reuniões, seguiu-se o mesmo procedimento, ou seja, registrar os 

conteúdos expressados pelos pacientes ao término da reunião, no local referido 



anteriormente. O material obtido nas reuniões, foi também datilografado, tendo resultado 

em 02 a 06 páginas em média, por reunião. 

 Assim, todas as entrevistas e reuniões de grupo foram transcritas e datilografadas 

em formulário contínuo, deixando uma ampla margem à esquerda que possibilitasse a 

codificação e anotações durante a análise. Após a transcrição, era feita a leitura das 

entrevistas para anotar qualquer correção ou acréscimo necessário. 

 As páginas transcritas foram numeradas e xerografadas. As cópias foram usadas 

para codificação inicial do material e anotações. Uma cópia foi mantida para ser 

consultada sempre que se quisesse voltar aos dados. Outra foi feita para ser recortada e a 

transcrição original foi guardada. 

 Ainda que, os dados não tenham sido obtidos mediante o uso do gravador, houve 

uma convivência bastante intensa com o pessoal de enfermagem e com o paciente, o que 

funcionou como elemento facilitador da expressão de confidências. Além disso, a 

manutenção do papel de pesquisadora junto aos pacientes, contribuiu muito para isso, pois 

o conhecimento de que não era membro efetivo da equipe facilitou aos mesmos, a livre 

exposição dos seus sentimentos. 

 

 

3.2  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Tanto na condução das entrevistas individuais quanto grupais, embora 

prevalecesse a não diretividade, a pesquisadora tinha um conjunto de preocupações, 

contidas nos objetivos da pesquisa, as quais serviram como guia norteador dos encontros 

com os pacientes. 

 O material coletado foi proveniente de 12 entrevistas individuais e 11 reuniões. 

De posse do mesmo foi feita a leitura flutuante (BARDIN,1977) a fim de identificar os 

temas relatados pelos pacientes, quer seja nas entrevistas quer seja nas reuniões de grupo. 



 Feito isso, procedeu-se à análise temática buscando-se a identificação dos núcleos 

de sentido (BARDIN,1977) que compunham a comunicação das pessoas envolvidas no 

contexto do estudo (pacientes, equipe de enfermagem e pesquisadora). 

 Embora a frequência de aparição de um tema, tenha sido um critério relevante na 

análise e discussão do material, isso não impediu que fossem incluídos também os temas 

menos freqüentes nos registros de relatos da população estudada, obtidos nas duas 

modalidades de assistência (individual e grupal). 

 Para a identificação dos temas, no material transcrito, foi utilizado um código de 

cores onde a cada tema correspondia uma cor diferente. 

 Uma vez que o tema foi escolhido neste trabalho como a unidade de significação , 

parece oportuno manifestar o entendimento que se tem sobre o que seja tema: 

" Uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade não é 

de ordem linguística, mas antes de ordem psicológica: podem constituir um tema, tanto 

uma afirmação como uma alusão; inversamente, um tema pode ser desenvolvido em 

várias afirmações (ou proposições). Enfim, qualquer fragmento pode reenviar (e reenvia 

geralmente) para diversos temas..." (UNRUG apud BARDIN,1977, p.105). 

 A seleção do tema, enquanto unidade de sentido, ocorreu em função do referido 

por BARDIN(1977) quanto `a utilização do tema como unidade de registro , sendo que 

nessa qualidade, o autor entende que o tema corresponde a uma regra de recorte do 

sentido e não da forma, fornecida previamente. 

 Essa escolha deveu-se também ao fato de que o material obtido nesta pesquisa 

constitui-se de respostas provenientes de entrevistas não diretivas individuais e de 

reuniões de grupo dessa mesma natureza. Sendo que essa especificidade, foi uma das 

várias, citadas por BARDIN(1977) como possíveis e freqüentemente analisadas, tendo o 

tema como base. 

Unidade de Registro: É a undade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 
como unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial. (BARDIN - 1977) 



 Assim, foram agrupadas as falas dos pacientes, cujos temas eram comuns, 

procurando-se ordenar os significados atribuídos a cada um deles. Partindo daí, foi 

possível elaborar uma composição de temas e os significados a eles atribuídos, que 

identificaram a vivência da queimadura, segundo a concepção do paciente. 

 Para construir a composição de temas resultante, e de como o paciente percebeu 

essa vivência, não foi considerado somente o critério da frequência de aparecimento do 

tema nas falas, mas também, a relevância do mesmo, a despeito de ser mencionado por 

dois ou três pacientes (02, 05, 12). 
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 As observações feitas na unidade, os contatos estabelecidos com a equipe de 

enfermagem desse local e as interações estabelecidas com os pacientes durante as 

abordagens individual e de grupo, propiciaram o conhecimento sobre a experiência 

vivenciada por uma pessoa que sofre uma queimadura, é internada e passa pelo processo 

de recuperação. 

 A análise das informações obtidas, particularmente dos encontros com os 

pacientes, fez emergir alguns temas, que se repetiam no decorrer das interações. A partir 

desses contatos foi possível identificar as percepções e significados que o paciente atribui 

às fases pelas quais passa durante a internação enquanto queimado, bem como as suas 

percepções a respeito da assistência recebida. 

 Nessa análise, as próprias falas dos pacientes emergiram como principal fonte de 

dados, por isso a maioria delas foi inseridas em todo o contexto do trabalho, fornecendo 

os subsídios práticos e facilitando a discussão. 

 Isto posto, o conteúdo que se segue, vai revelar passo a passo, o que significou 

para o paciente, estar queimado numa unidade de internação, recebendo cuidados de 

estranhos, distante do meio e das atividades que desempenhava antes do episódio sofrido. 

 

1.  O PROCESSO DE CONHECIMENTO DO INDIVÍDUO 

    QUEIMADO NUMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

 

1.1  O ATO DA QUEIMADURA 

 

 As circunstâncias em que ocorreram as queimaduras teve na sua maioria, o fogo 

como agente de dano físico. Suscitou curiosidade a atração que os pacientes tinham no 

uso desse agente, às vezes utilizado deliberadamente na auto destruição. 

 Buscando respostas na literatura que desvelassem essa questão, 

COLAGRAVE(1990), relata algumas considerações sobre o significado do fogo para o 



ser humano no decorrer dos tempos e em diversas culturas, relatando que o fogo tem sido 

considerado uma espécie de imagem de Deus, sendo um mensageiro entre Deus e homem, 

''a sagrada morada do grande espírito e intermediário entre homens e deuses''. 

 O significado mais recente do fogo e que diz respeito a nossa cultura encontra-se 

no novo testamento onde o ''Espírito Santo alcança as cabeças dos discípulos na forma de 

chamas''. Portanto o fogo seria uma fonte de conhecimento e de entendimento. 

 Ainda para COLAGRAVE(1990), o fogo se manifesta em outros níveis da 

existência e de várias maneiras à medida que ascende do plano terreno ao espiritual. No 

corpo, ele é a paixão sexual; nas emoções, a raiva, o desejo e o amor romântico; no centro 

da alma, o amor incondicional e no espírito, uma luz radiante. 

 O mesmo autor entende o fogo como agente de transformação, o meio pelo qual a 

matéria volta ao espírito. Assim como a água pode se tornar rio e evaporar pela ação do 

fogo transformando-se em outro ser, mantendo assim, intocada sua natureza essencial. O 

mesmo acontece com a transformação psicológica. Para que a energia psíquica se 

encontre num nível mais refinado, precisa ser contida, em vez de dissipada em fatos 

físicos, emocionais ou intelectuais. 

 Refletindo sobre as considerações do autor vários questionamentos surgiram tais 

como: 

  

 ''- Será que os pacientes não poderiam estar usando o fogo como veículo de 

transformação para sua vida?'' 

 ''- Estariam eles buscando na luz, clareza para iluminar suas emoções como o 

amor e o ódio.'' 

 

 Contudo os relatos que os pacientes deram não possuiram dados suficientes para 

o esclarecimento dessas questões e nem era esse o propósito desse estudo, ficando estas 

inquietações registradas à guisa de comentários. 



 Apenas quatro pacientes conseguiram verbalizar como se sentiram durante o ato 

da queimadura. Em suas falas o episódio apareceu como um acontecimento difícil de ser 

lembrado por dois fatores: esquecimento ou porque representava muito sofrimento. 

 No primeiro, dois pacientes descreveram a queimadura como um acontecimento 

insignificante, parecem não lembrar ou então negar através de justificativas tais como 

estar embriagado ou haver desmaiado: 

 

 "- Estava tonto, bebi, fui para casa e coloquei gasolina e fogo. Não vi nada, o 

fogo, a fumaça me sufocou." (Paulo) 

 "- Nem sei te dizer. Acho que tive fome e fui fazer alguma coisa, me queimei com 

óleo de cozinha. Tenho problemas de pressão, às vezes alta outras baixa." (Carla) 

 

 Em relação ao segundo fator, ou seja, a queimadura como acontecimento muito 

sofrido, o paciente revela: 

 

 "- Não tenho palavras para descrever..." (Maria) 

 "- Ah, é difícil, não sei dizer."(Mário) 

 

 Apareceu também a associação desse episódio com a morte, como algo muito 

desejado, uma espécie de alívio para o sofrimento intenso, pelo qual estava passando nos 

primeiros dias de internação. A morte percebida como a única saída para solução de seus 

problemas. 

 

 "- Quando cheguei aqui era vantagem ter morrido. Sofri muito. Morrer era 

vantagem."(Paulo) 

 



 CARLINO(1984), também relata a respeito das atitudes do paciente em evitar 

falar sobre a ocorrência da queimadura, assim como sobre a frequência em que se 

presencia o negativismo quando, ele manifesta o desejo de morrer. 

 Para o paciente o episódio da queimadura, mesmo estando em processo de 

recuperação, é um assunto que, ao ser abordado, continua desencadeando os seus 

mecanismos de defesa (negação, repressão, afastamento) no sentido de preservá-lo de 

lembranças desagradáveis. 

 Portanto, apesar de CARLINO(1984) e ROBERTSON(1985), terem enfatizado a 

presença dessas defesas durante a fase aguda, os relatos dos pacientes que participaram do 

estudo em questão, indicam que elas se mantêm por um tempo mais prolongado. Esse 

dado está em concordância com o estudo de SHENKMAN & STECHMILLER(1987); em 

que esses autores afirmam, que o período de adaptação psicológica tende a se prolongar 

em até um ano após o ferimento. 

 Da mesma forma, percebe-se que a queimadura física, efetivamente, vem 

acompanhada por um estado de descompensação psíquica, conforme descrevem  

KÖNIGOVÁ & PONDELTCEK(1987). Entretanto, na fase mais aguda, isso não parece 

ocorrer pelo impacto da transformação ou desintegração do esquema corporal, pois, nesse 

momento, o que parece contar mais é o alívio do sofrimento intenso, pois (ao menos para 

os pacientes estudados), não houve ainda tempo para pensar nesse corpo. Há somente a 

dor e o pensar nas formas de obter o alívio imediato, incluindo-se nelas a opção pela 

morte.  

 Para MORGENSTERN(1994) a experiência da dor tem como característica o fato 

de não poder ser pensada. O momento da dor é um momento em que o pensamento fica 

suspenso: a reflexão é praticamente impossível, dado o transbordamento físico ou 

psíquico que se vive. 



 Por isso, nesse momento de luta pela sobrevivência que são os minutos que 

sucederam à ocorrência de queimadura, os pacientes são incapazes de refletir sobre as 

consequências futuras desse episódio.   

1.2  O CICLO DA DOR: SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO CURATIVO, AO 

BANHO E À CIRURGIA 

 

 A percepção do curativo para os pacientes tinha dupla conotação; a primeira era a 

dor proveniente dos procedimentos utilizados no fazer o curativo e do enfaixamento 

posterior. Esse era o aspecto imediato referente ao curativo, visto como um fator de 

limitação para o paciente. 

 

 "- Sinto dores, por isso não posso fazer nada." (Maria) 

 "- Estou deitado por que estou com dor; estou com dor nos curativos." (Mateus) 

 

 A segunda conotação muito importante na percepção dos pacientes, no que diz 

respeito aos curativos é o processo de cicatrização, que se bem sucedido era tido como um 

passo para a recuperação rápida, conseqüentemente, representava a grande expectativa da 

alta. 

 

 "- O curativo  está melhorando, logo vou sair daqui." (Mateus) 

 "- Está ruim ainda, está demorando a sarar, estou "doidinho" para ir 

embora."(Paulo) 

 

 Assim, a evolução do curativo era extremamente importante. Os pacientes 

estavam atentos quanto ao processo de cicatrização, percebiam quando o enxerto não 

pegava, angustiavam-se, sentiam-se impotentes diante da dor, o que os impossibilitava de 

falar ou desempenhar qualquer tipo de atividade. 



 

 "- Parece que não tem fim é demorado demais.  

 ... Estou assistindo TV por que não tem com quem conversar, não tem nada para 

fazer." (Maria) 

 "- Olho para isso tudo (curativo), será que vão sarar logo?" (Paulo) 

 

 A maioria não percebia as cicatrizes no seu aspecto futuro. Apegavam-se ao 

presente, na união das partes mutiladas, no alívio da dor externa e interna (emocional) e 

no constrangimento de visualizar a lesão aberta, exposta. Portanto, a ênfase recaía no 

"aqui e agora", as cicatrizes teriam importância em um outro momento. 

 

 "- Agora estou preocupada com esse curativo, não gosto nem de ver." (Sandra) 

 "- Estão bons, perdi um pedaço, mas o resto está seco, pegou bem." (Maria) 

 

 Apenas um paciente pôde imaginar como ficaria sua aparência física no futuro. A 

certeza que as cicatrizes iriam permanecer era percebida não só como algo externo (na 

pele) que provavelmente lhe traria transtornos na imagem corporal, mas também como 

uma lembrança interna, uma "cicatriz emocional", resultado de uma atitude impensada. 

 

 "- As cicatrizes ficam. É bom, aí a gente não esquece, olha e lembra a coisa 

errada que fez. Fica feio, né?   

 ... Quando a gente veste uma roupa nova, fica feio." (Paulo) 

 

  Os sentimentos que os pacientes têm em relação à equipe de saúde são bastante 

variados e até contraditórios, mas quase sempre estão centrados no mesmo tema: o 

curativo. 



 Numa das sessões de grupo, quando se falava sobre esse procedimento, alguns 

pacientes se expressavam em tom de voz baixo, aparentemente com receio de serem 

escutados pela equipe de enfermagem. Olhavam com expressão de medo para a porta, 

cuidando para ver se vinha alguém. 

 O choro de um dos pacientes era a expressão concreta do medo ao saber que a 

enfermagem estava preparando o material para fazer-lhe o curativo. Percebia-se que a 

ansiedade precedia o ato de iniciar esse procedimento de enfermagem; sentimento esse 

desencadeado por experiências anteriores dolorosas, relativas ao curativo e aos membros 

da equipe de enfermagem que o executavam. 

 A existência de sentimentos contraditórios aparecem evidenciados, 

principalmente, quando o paciente sente que o curativo lhe aperta, mas não questiona, 

nem se queixa, pois aparentemente, acredita que quanto mais apertado mais rapidamente 

ocorrerão as cicatrizações. 

 Isso parece estar fundamentado no fato de se sentirem agradecidos, por lhe terem 

feito um curativo que causa sangramento e dor mas que ao mesmo tempo, também leva à 

cura. 

 

 "- O curativo está apertado mas é para sarar logo, se fizer frouxo não vai 

sarar."(João) 

 

 Já em outras sessões de grupo, houve pacientes que falaram de como se sentiam 

agradecidos por ter uma equipe de enfermagem que lhes dá atenção, que brinca, conta 

piadas e os fazem rir, ajudando assim a esquecer um pouco a dor. 

 Da mesma forma, outro paciente evidencia que o curativo também pode 

representar um momento de sensações agradáveis. 

 



 "- Sinto o maior alívio no momento do curativo quando tiram essas faixas. Dói, 

mas eu agüento."(Márcio) 

 

 Assim, ao que tudo indica, o sentimento de ambivalência em relação à equipe de 

enfermagem é bastante freqüente. O que é compreensível, pois tratam-se de elementos 

que no momento do curativo, são ao mesmo tempo veículos de dor e alívio, assim não é 

difícil de imaginar que os sentimentos de revolta e de gratidão andem juntos, ainda mais 

quando o paciente se sente tão dependente da equipe. 

 Entretanto, o curativo é ainda de grande importância para os pacientes na medida 

em que, observando sua evolução, eles podem avaliar, principalmente através da mudança 

na cor das pomadas com que o curativo é feito, se as feridas estão ou não cicatrizando 

bem. 

  

 "- Nos primeiros dias o curativo é feito com uma pomada branca, depois passam 

a fazer com a amarela, isso é sinal de que estão bons e logo, logo, será a alta."(Lúcia) 

 

 Provavelmente as informações obtidas a partir da comunicação e observação que 

se estabelecem entre os pacientes durante sua convivência na unidade, tem revelado, no 

período de recuperação, indicadores efetivos da proximidade da alta sem necessidade de 

comunicação verbal da equipe de saúde a esse respeito. 

 Outro tema que apareceu com frequência nos grupos, foi o banho como um 

procedimento que gerava alterações físicas, emocionais e sensações bastante diversas. Os 

horários do banho eram momentos em que o paciente antecipava os sentimentos como as 

angústias, medos que apareceriam depois. Por outro lado, era até motivo de euforia para 

alguns, uma vez que causaria alívio ao tirarem as bandagens. 

 

 "- Estou com febre. Sempre antes do banho fico com febre. 



 ... É muito sofrimento."(Maria) 

 "- É bom pois refresca, apesar de doer."(João) 

 

 Segundo constatado, para os pacientes o banho compõem-se de dois momentos 

distintos e complementares. O primeiro, ocorre quando o banho é logo após o 

desbridamento, momento esse que os pacientes referem lhes causar muita dor. 

 O segundo, seria um momento bom, principalmente quando o paciente tem 

curativos no tórax, pois ao tirarem as bandagens o banho "refresca", apesar de 

verbalizarem que ainda sentem muita dor. 

  Em decorrência da dor causada durante a execução do curativo, outros pacientes 

informaram que quando eles mesmos fazem o curativo não sentem tanta dor, pois sabem o 

lugar que dói e o fazem devagar. 

 

 "- A gente tira todas as crostas e é bem melhor quando a gente mesmo 

faz."(João) 

 

 Entretanto, delegar este cuidado ao paciente só é possível mediante a autorização 

da enfermeira que se torna agente avaliador da capacidade de auto cuidado do paciente 

dentro da unidade. Isso leva a refletir em como esse paciente fará o curativo, sozinho, 

após a alta em sua casa, sem ninguém que supervisione esse procedimento.  

 Talvez, implementar a iniciativa do auto cuidado no procedimento do curativo, 

ainda no período da internação,seja uma medida terapêutica, pois sendo o paciente 

emocionalmente limitado em seu potencial de respostas ao meio ambiente, torna-se 

dependente de outros, antes mesmo que suas incapacidades sejam efetivamente 

caracterizadas. Assim, ele já vem percebendo-se e sentindo-se como incapaz, desde o 

início do processo de recuperação, e isso o conduz à vivência de sentimentos  de 

frustração pelas limitações impostas sejam ou não condizentes com a sua realidade. Daí a 



importância de estimular a participação do paciente na sua recuperação, desempenhando 

ações para o auto cuidado. Cabe salientar também, que isso é um fator importante para o 

envolvimento terapêutico do pessoal de enfermagem com o paciente. 

 CARLINO(1984) observou que na fase de recuperação há a diminuição da auto 

estima devido à dependência, e ressalta a importância do paciente participar de sua 

recuperação desempenhando ações para o auto- cuidado; colaboração esta que tem como 

objetivo a promoção da restauração progressiva da independência e auto estima. Neste 

despertar, o enfermo cultivaria novos interesses relacionados com a comunicação com os 

outros pacientes, com atividades recreacionais (jogos, leituras, músicas e outros), 

aproximação amistosa com a equipe e também, para o mundo lá fora, onde a reorientação 

torna-se real e objetiva. 

 Foi percebido que o banho assim como o curativo, também é um veículo de dor e 

alívio, sentimentos estes ambivalentes que devem ser entendidos como parte do processo 

de adaptação do paciente à queimadura, ao ambiente (procedimentos, rotinas e equipe) e a 

ele mesmo, enquanto pessoa que requer o cuidado de outros, e conviver com a sua maior 

ou menor tolerância a isso (inclusive à dor). 

 SANDLER(1994) considera a dor como um recurso evolutivo, desenvolvido a 

serviço da preservação da vida, já que a dor sinaliza e atesta ameaças à integridade do 

organismo pondo em marcha várias reações que o auxiliam a defender-se de 

manifestações de defesa mais primitivas que são a fuga e o ataque, a tentativa de destruir 

a fonte de perigo. 

 No caso do paciente queimado, nas situações em que se encontra imobilizado, 

resta-lhe enquanto mecanismo de defesa, a luta e a fuga. Esta última é justificada pela 

negação da dor que sente durante o curativo afirmando que essa dor "ajuda a sarar", mas o 

que não o impede de ficar ansioso e com medo (a ponto de ter febre) desse procedimento 

de enfermagem. 



 Segundo KÖNIGOVÁ & PONDELTCEK(1987), a luta é também mais fácil se o 

estado psicológico do paciente somente apresentar labilidade emocional. Para os autores, 

essa é uma reação do organismo, relativamente adequada ao estress e ao dano em uma 

personalidade previamente equilibrada. 

 Nas falas dos pacientes pode ser notado ainda, uma outra forma de manifestar a 

luta, ou seja, através da projeção de sentimentos de hostilidade para com os membros da 

equipe de enfermagem responsáveis pelo curativo. 

 SHENKMAN & STECHMILLER(1987), mencionam algo semelhante ao que foi 

observado sobre estes pacientes quando relatam o comportamento do paciente no decorrer 

de procedimentos que visam a sua reabilitação mediante procedimentos de terapia física e 

ocupacional intensiva. Os autores relatam que nesta fase de assistência, o paciente pode 

entrar numa aliança terapêutica com a equipe, complicada por períodos de regressão, 

quando expressa suas ansiedades e medos através de comportamentos queixosos, recusa a 

cooperar no tratamento e labilidade emocional. 

 Entretanto KÖNIGOVÁ & PONDELTCEK(1987), não classificam as reações de 

labilidade emocional e negação como sinais de descompensação do estado psíquico, na 

medida em que o paciente, embora negando a natureza objetivamente séria de suas 

feridas, nunca negue a indispensabilidade dos cuidados intensivos e prolongados do 

tratamento.  

 A cirurgia apareceu relacionada a três aspectos: A preocupação com o 

procedimento cirúrgico (se seria bem sucedido); com as possíveis intercorrências (se o 

enxerto teria uma boa evolução) e com a cicatrização. Estes estão intimamente ligados 

com a expectativa de alta e conseqüentemente, o retornar ao lar. 

 

 "- Vou fazer outra cirurgia, não vejo a hora, anima mais. Estou louca para ir 

para casa. A cirurgia é meio passo para a alta. Não tenho medo nem da cirurgia nem da 

anestesia, quero logo é ficar boa."(Maria) 



 

 A cirurgia, enquanto temática trazida nos grupos com frequência pelos pacientes, 

era reveladora dos medos, ansiedade e esperança que cada um depositava nessa 

intervenção. 

 Uma paciente referindo-se à outra falou: 

 "- A cirurgia seria para ela uma esperança, ela tem áreas muito profundas, 

secreções e tem meses que está aqui."(Lúcia) 

 

 Um paciente falou para o outro: 

 

 "- Desanima não rapaz, logo você vai para a cirurgia e aí sim, logo chega sua 

alta."(Mário) 

 

 Ficou entendido que a cirurgia é um veículo de esperança para aqueles que tem 

queimaduras extensas e profundas, e, para aqueles que anseiam pela alta. Enquanto que 

para outros, representava  momentos angustiantes. 

 O medo é um fator que aparece. Ocorre antes da cirurgia, pela desinformação 

sobre o procedimento, depois, pelo medo da solidão e complicações da cirurgia, como por 

exemplo, o enxerto não pegar. 

 

 "- Sai muito sangue da cirurgia?" (Mário) 

 "- Um dia antes da cirurgia fiquei com uma febre de 40ºc, aí não houve cirurgia. 

Num outro dia fiz a cirurgia, mas não sabia que ia ser aquele dia. Dormi bem, não tive 

febre."(Lúcia) 

 Talvez se a paciente soubesse o dia da sua cirurgia e um profissional falasse sobre 

este procedimento, perguntando ao paciente quais seriam suas expectativas, enfim, desse 

oportunidade de expor seus sentimentos, provavelmente evitaria ou minimizaria as 



fantasias à respeito da cirurgia e os momentos estressantes, causadores de alterações 

orgânicas, como a febre, relatada pela paciente. 

 O medo verbalizado pelo paciente em relação à cirurgia apareceu nas reuniões de 

grupo, muitas vezes devido a ser algo novo ou mesmo quando não se tratava de primeira 

experiência. 

 

 "- Hoje estou me sentindo muito mal. Estou com medo. Farei cirurgia na segunda 

feira; é a quarta vez. Não sei o que está acontecendo, não fiquei nervosa das outras 

vezes; acho que é a anestesia."(Sandra) 

 "- As pessoas morrem  na sala de cirurgia?"(Márcio) 

 

 É possível perceber através da primeira fala que cada cirurgia é um momento 

único e diferente dos demais, não importando o número de vezes que a pessoa tenha feito 

cirurgia. Nesse caso, a paciente refere sentir medo e nervosismo que não havia sentido nas 

outras vezes e com isso, vivencia o sentimento de estranheza pelo que está 

experimentando e, tentando aliviar seu desconforto, busca um motivo concreto para 

justificar seus sentimentos. 

 Já a segunda fala revela o medo da morte que provavelmente está implícito, e 

nem sempre é verbalizado, em cada paciente que se submete à intervenção cirúrgica, já 

que a morte enquanto intercorrência indesejada, faz parte do potencial de risco subjacente 

em qualquer cirurgia. 

 O medo aparece também logo após a cirurgia; acordar e sentir-se só. 

 

 "- Depois da cirurgia vai vir gente aqui pra me ver?"(Mário) 

 

 O medo de surgirem complicações pós-cirurgicas cria uma expectativa muito 

grande sobre o enxerto. Suas fantasias são positivas, esperam ansiosos para ver as 



cicatrizações do enxerto para voltar para suas casas. Quando há qualquer intercorrência no 

processo de cicatrização, aparece a frustração, pois, estão conscientes do retardo da alta. 

 

 "- O enxerto pegou, escutei o médico falando que só nuns pedacinhos não 

pegaram, mas sara sozinho. Vai sarar logo." (Paulo) 

 "- O enxerto não pegou, inchou a perna." (Carla)  

 

 O temor do procedimento cirúrgico aparecia tanto no primeiro como até em um 

terceiro procedimento e este poderia mudar quando o paciente pudesse perceber como 

estava se sentindo antes da cirurgia. 

 

 "- Foi tranqüila a cirurgia, nas primeiras ficava super nervosa um dia antes. Mas 

esta foi tão diferente. Lá na sala de cirurgia de uma hora para outra me acalmei." 

(Sandra) 

 

 A maioria dos pacientes aparentemente, demonstraram indiferença quanto às 

sequelas da queimadura, ou seja, as futuras cicatrizes. Preferiam não falar sobre esta 

questão. 

 

 "- É difícil estar aqui dentro e falar sobre isso, lá fora no convívio com os outros 

é que poderá ou não surgir está questão. Agora penso em sarar logo para ir embora" 

(Maria) 

 

 Parecem existir vários significados que o paciente atribui ao curativo, os quais se 

superpõem. Em princípio, ter o curativo cicatrizado era o que os pacientes mais 

almejavam pois isso representava a cura. 



 Por outro lado, existia a ferida interna, tão aberta quanto a externa e sobre a qual 

era difícil falar, pois provocava lembranças anteriores desagradáveis. Por isso, a 

recuperação dessa ferida consiste num processo mais demorado e, é provável que alguns 

pacientes ainda a mantenham "aberta" mesmo após a alta.  

 Igualmente, parece ser difícil se recuperar da cicatriz externa, seqüela da 

queimadura, a qual enfrentariam futuramente fora do ambiente protegido do hospital. 

Contudo, a maioria dos pacientes na fase de recuperação, não buscava abordar esse 

problema. 

 Certamente que, o negar-se a falar sobre esse tema não significava que as 

cicatrizes externas não consistissem num fator agravante da dor interna que ele já possuía. 

Houve inclusive, alguns pacientes (05, 12, 13) que não gostavam de olhar para as feridas 

(deles e dos outros), alegando a "feiura" das mesmas (extensas e profundas). 

Provavelmente, ver as feridas significava para eles ver a própria mutilação resultante da 

queimadura e isso provocasse muita dor (emocional). 

 Segundo COLEGRAVE(1990) o medo das "feridas" (internas, psíquicas) o receio 

de que elas sejam tocadas e voltem a doer, nos torna cautelosos, incapazes de receber 

verdadeiramente os sentimentos. É difícil e doloroso renunciar às tentativas de controlar, 

de censurar nossas experiências, de permitir que as feridas da alma subam à consciência. 

 SANDLER(1994) em suas reflexões a respeito da dor física e da dor psíquica, 

considera que embora haja muita dificuldade em colocar em palavras o que se entende por 

dor mental, é possível observar que o esforço empregado para evitá-la equipara-se àquele 

mobilizado em relação à dor física. 

 Portanto parece justificada a recusa em expressar quaisquer comentários a 

respeito de cicatrizações externas, quando nesse momento, todas as forças construtivas do 

paciente, estavam voltadas para a recuperação das "feridas" internas. 

 Já outro paciente usava o fato concreto, das cicatrizes, como elemento para 

confrontar o passado com o presente, servindo-lhe de advertência para o futuro. 



 

 "- É bom ficar com cicatrizes, pois quando olhar para elas vou lembrar do que 

fiz e não farei mais."(Paulo) 

 

 Apesar de tomar essas sequelas como algo "positivo"  para si mesmo, na medida 

em que representavam a punição de seu ato, contradizia-se  através de colocações que 

atestavam sua vaidade e como essas cicatrizes a atingiriam. 

 

 "- É feio, principalmente quando colocar uma roupa nova".(Paulo) 

 

 Somente uma paciente verbalizou suas dificuldades com as cicatrizes, e como 

estas teriam importância para ela no convívio com a sociedade. 

 

 "- Penso nas cicatrizes quando sair daqui. Pois como trabalho com o público, 

acho que as pessoas terão aversão pela minha pessoa quando virem as minhas cicatrizes; 

vão me olhar diferente. Quero fazer plástica, não pelas pessoas que convivo, elas não 

importam com as cicatrizes, mas eu me sentirei melhor. Eu sei que quando as pessoas 

estão aqui dentro (na unidade de queimados) não pensam nas cicatrizes e sim em irem 

para casa."(Lúcia) 

 

 A paciente assim, deixou claro que com a cirurgia plástica, ficaria melhor consigo 

mesma; uma alegação evidente de que isso seria bom para sua auto-imagem e 

conseqüentemente auto-estima, uma vez que sua aparência tal como ficaria, iria despertar 

reações indesejáveis nas pessoas do convívio social. 

 SHENKMAN & STECHMILLER(1987) estudando o comportamento de 

pacientes que sofrem queimaduras constataram que, além das modificações físicas e 

emocionais que se observam nesses indivíduos, o passar por uma experiência de 



queimadura altera profundamente a relação interpessoal e a convivência com o social, em 

função da ansiedade e de medos que eles projetam sobre o futuro no que diz respeito à 

manutenção de suas habilidades para o trabalho e na aceitação familiar de suas alterações 

ou deformidade corporal e na manutenção de sua capacidade produtiva. Eles temem 

particularmente os sentimentos de repulsa e o medo de ser privado do amor daqueles que 

o cercam. Por isso são freqüentes a insegurança reforçada com a ambivalência, e 

sentimentos de amor e ódio em relação à família e as pessoas próximas a eles. 

 É provável que a cirurgia para o paciente queimado, seja a representação concreta 

de seus medos e traga o medo da solidão , que talvez um dia sentiu, mas que só com o 

afastamento forçado em decorrência da queimadura, percebeu existir; o medo de não ser 

amado pelas pessoas que o cercam, o medo do futuro e tantos outros medos ainda velados 

que pareciam difíceis de serem exteriorizados. Tais apreensões eram, possivelmente, 

despertadas pelo fato de a cirurgia ser realizada em ambiente estranho à convivência do 

paciente, por ele imaginar que perderia sangue e julgar que poderia morrer em decorrência 

disso e da anestesia.  

 Na tentativa de amenizar os medos dos pacientes a enfermeira da unidade 

mostrava-lhes a sala onde iria ocorrer a intervenção cirúrgica, entretanto, segundo 

constatado pela pesquisadora, esse procedimento por si só, não atendia as inquietações 

dos pacientes dado o número de vezes que esse assunto era trazido nas reuniões de grupo. 

 CARLINO(1984), também acentua o aspecto da solidão no paciente queimado. A 

autora entende que durante o processo de recuperação ele se sente terrivelmente só, 

reencontrando-se brutalmente consigo mesmo e seus conteúdos vitais, com sua identidade 

em perigo e sua autoconfiança perdida. 

 De certa forma, a cirurgia é o ponto crítico dessa solidão, na medida em que a 

partir desse momento o paciente toma consciência da desfiguração decorrente da 

queimadura, é quando as partes queimadas vão ser submetidas à enxertia;  instala-se então 

o temor às sequelas (cicatrizes ou mutilação). 



 

 

 

 

1.3  A SOLIDÃO: FAMÍLIA E PESSOAS SIGNIFICATIVAS 

 

 Foi possível observar ainda que na maioria dos pacientes os vínculos afetivos que 

os pacientes estabeleciam estavam a nível intra e extra familiar. O relacionamento intra-

familiar foi o que predominou nas falas dos pacientes. Em relação a isso, houve indícios 

reveladores de  bom relacionamento com a família, ou só com alguns membros. 

Entretanto também houve evidências de  um relacionamento conflituoso com a mesma ou 

com um ou demais membros. 

 

 "- O pior é que minha filha já está sentindo a minha falta. Minha cunhada falou 

que ela fica pelos cantos. É ruim." (Maria) 

 "- Sinto saudade dos meus primos." (Mário) 

 "- Meu padrasto briga comigo se não der dinheiro para as despesas, vou ficar 

sem comer. Ele já quebrou um cabo de vassoura na minha cabeça. Ele tem razão, eu 

brigava com ele." (Paulo) 

 

 O relacionamento conflituoso com familiares foi o encontrado com mais 

frequência. A maioria dos pacientes tinha um relacionamento ruim com o pai, a mãe, o 

irmão ou o marido. Alguns pacientes falavam das dificuldades que tinham em estabelecer 

um bom relacionamento e ao descreverem o episódio da queimadura podia se inferir que 

houvera por parte do paciente o intuito de agressão diante da família. 

 



 "- Quando me queimei estavam em casa meu irmão, meu pai, minha mãe. Minha 

mãe jogou água. Eu não pedi e não peço ajuda."(Paulo) 

 

 O discurso desse paciente, dá indícios de que é uma pessoa que se isola da 

família, parece sozinha, com dificuldades de se relacionar e pedir ajuda. Na enfermaria, 

repetia este tipo de comportamento que passou a modificar à medida  que começou a 

freqüentar, permanecer e participar das interações grupais. 

 Havia também aquele tipo de paciente com dificuldades de falar sobre seus 

vínculos afetivos e seus sentimentos, omitindo até mesmo, o que sentiu quando se 

queimou. Da mesma forma não deixava transparecer os sentimentos subjacentes à relação 

com seus filhos, embora fosse tumultuada. 

 

 "- Meu filho perguntou se estava tudo bem. Falei que tinha me queimado. 

Perguntou se sentia dor, falei que achava que não. 

 ... Meu filho veio me visitar. Minha filha não, ela está em época de prova, tem 

que estudar." (Carla)  

 

 Um membro da equipe de enfermagem local, informou que a filha dessa paciente 

"tinha vergonha da mãe, por ser faxineira no local onde ela estudava". 

 A mesma paciente fala a respeito da percepção que tem sobre sua saúde mental: 

 

 "- Acho que não estou batendo bem da cabeça. Do jeito que meu filho faz, me 

mente, acho que sou eu que está ficando louca. Falou que tinha pagado a luz e a água, 

mas estes dias cortaram nossa luz, tinha 3 meses que ele não pagava. Converso com ele 

mas não tem jeito, ele me mente o tempo todo." (Carla) 

 

 Uma situação familiar semelhante pode ser constatada na expressão verbal de  



uma outra paciente: 

 

 "- Eu não gosto de ir para casa, tomei raiva daquela casa. Moro com meu 

marido e minha mãe. Ela é doente... me chama o dia todo. Às vezes já escuto me 

chamando quando estou no portão, chegando do trabalho. E meu marido há dois anos 

começou a beber."(Sandra) 

 

 Em todas estas falas dos pacientes, parece evidente que não existe um bom 

relacionamento, há indicadores de comunicação superficial entre eles parecendo existir 

uma tolerância mútua, um vínculo forçado, talvez por se tratar de elementos próximos, 

como mãe, marido, que partilham um mesmo espaço. Este tipo de relacionamento 

conflituoso, poderia ser chamado de parcial ou contido, pois é sentido pelos pacientes mas 

não revelado para seus entes. O que se evidencia na fala a seguir: 

 

 "- Ele (o pai) falava que eu não sabia pedir. Ele sempre deu tudo para meu irmão 

(motos, roupas). Ele vai em casa para ver meus irmãos. Falei para ele para sairmos um 

dia para jantarmos, ir a um barzinho, sinto falta, mas ele falou que isso é coisa de bicha. 

 ...Ele batia muito em mim e na minha mãe." (Mateus) 

 

 Nota-se no relato do paciente, que ele sentia que  seu pai era um ser hostil a ele e 

a sua mãe, em função de atitudes violentas direcionadas a ambos e também por não 

receber um tratamento semelhante àquele dado ao irmão. Há ainda a tentativa do paciente 

em se aproximar do pai e a resistência deste em aceitar essa aproximação, argumentando 

com justificativa de cunho cultural. 

 Novamente  a questão do vínculo mãe e filho se mantendo em circunstâncias 

adversas e da ocorrência do distanciamento do pai, pode ser constatada neste relato do 

mesmo: 



 "_ Meu pai é vereador...é separado da minha mãe (não legalmente) tem outra 

mulher, tem posses. Minha mãe tem problemas de nervos, ficou assim com a separação, 

ela não sabe do acontecido (a queimadura). 

 ...Meu pai não deixou nada para nós, minha mãe ficou nervosa com essas coisas. 

 ...Meu irmão está envolvido com drogas... agora mora na Bahia."(Mateus) 

 Essa fala sai como um desabafo revoltado por não ter nada; não tem um pai 

próximo, não tem posses, mas tem uma mãe doente, um irmão drogadicto e um pai 

distante, com posses, com profissão e com outra mulher. Além disso, a vida afetiva do 

paciente, parece ter sido transtornada pelo irmão que estava envolvido com drogas. 

 

 "- Tinha uma noiva, minha primeira namorada. Terminamos por que o pai dela 

interferiu; ele sabe do passado do meu irmão, sabe que os policiais estão atrás dele, acha 

que poderia me envolver e envolver a sua filha." (Mateus) 

 

 No relato, quando ele diz que:"- Meu pai não deixou nada para nós", fica 

retratado  que ninguém deixou nada para ele; nem a sua família, nem a família de sua 

noiva. Baseando-se nessas informações e na forma como foram expressos, tem-se a 

impressão de que ele se sente muito só. 

 No conteúdo verbal expresso pelos pacientes, apenas duas falas referiram os 

vínculos estabelecidos no contexto extra-familiar, e estas pareceram superficiais: 

 

 "- Eu e meu primo saímos para paquerar mas não consigo. Tinha uma noiva, foi 

a primeira namorada." (Mateus) 

 

 Nessa fala constata-se primeiramente, que ele tem um vínculo afetivo com um 

parente, o qual lhe permite sair para atividades de lazer. Entretanto, ele refere dificuldade 

em estabelecer contatos e aproximação com jovens do sexo oposto. A razão disso, é 



explicada pelo próprio paciente que atribui essa dificuldade ao término do "noivado". As 

circunstâncias que levaram a isso, segundo o entendimento dele, estão expressas  a seguir: 

 

 "- Minha ex-noiva disse, que quando eu conseguisse alguma coisa, ela virá 

morar comigo. O pai dela falou que se ela quisesse, poderia vir morar comigo, mas, 

poderia esquecê-lo como pai. Mas ela ainda fala comigo." (Mateus) 

 

 Na expressão verbal do paciente, parece existir dois obstáculos para impedir a 

união com a pessoa que havia escolhido para companheira. O primeiro refere-se a 

necessidade de aquisição de algo mais concreto e não só o amor pela moça, como 

condição para tê-la junto. O segundo diz respeito às exigências do pai  da noiva, que 

aparentemente, estava fazendo chantagem, solicitando à moça que escolhesse o noivo ou 

o pai. Estes obstáculos são descritos pelo paciente, com muita resignação e aceitação de 

que as coisas acontecem em sua vida com muita dificuldade passando uma imagem de 

perdedor, pessoa fracassada em seus anseios, tolhida em seu meio. 

 O conteúdo relatado por esse paciente chamou a atenção e gerou suspeitas sobre a 

possibilidade de ele talvez, estar "fantasiando" dada a ênfase atribuída a alguns fatos de 

sua história de vida. Essa desconfiança veio à tona, por ser um jovem que focalizava 

excessivamente os aspectos negativos da sua vida, dando-lhes a maior relevância no 

decorrer dos encontros. Embora mencionasse aspectos positivos, como o estar estudando, 

haver gostado de alguém e ser correspondido, aparentemente ele não atribui grande 

importância a esses fatos. Por essa razão, emergiu o questionamento do quanto essa 

postura não tinha algo de mórbido, mesmo por que se tratava  de pessoa que contara haver 

tomado dose excessiva (08) comprimidos "para dormir", em certa ocasião. 

 Ainda, no que concerne ao relacionamento extra-familiar, outro paciente 

informou ter vínculos afetivos aparentemente bons com os demais, na seguinte fala: 

 



 "- Relaciono bem com a família e amigos; as pessoas vão em casa e perguntam 

por mim." (Paulo) 

 

 Aparentemente está dizendo o quanto tem um relacionamento bom com família e 

amigos. Mas o nível de envolvimento percebido não parece estar de acordo com o que ele 

diz, ao contrário, é mais indicativo de uma pessoa que tem vínculos afetivos superficiais. 

As pessoas o procuram, entretanto ele não as procura, não se aproxima de ninguém.  

 Expressões verbais como as apresentadas por esses pacientes, revelam que os 

vínculos afetivos com familiares e pessoas significativas são muitas vezes reprimidos pelo 

meio externo que não dá condições para expressá-los, ou contidos pelo próprio indivíduo 

que apresenta dificuldade de ordem interna para manifestá-los, embora o meio seja 

favorável à sua expressão (como  ocorreu no grupo). Portanto, são pessoas suscetíveis a 

vivenciar a frustração de não conseguirem estabelecer vínculos harmoniosos. 

 Segundo NOVAES(1978), na frustração há sempre o fato objetivo da pessoa 

sentir-se prejudicada em suas atividades, insatisfeita e apresentando reações tais como 

agressividade, ansiedade, impaciência, recorrendo a condutas de fuga, de desconfiança, de 

resignação, de vulnerabilidade, que levam o indivíduo a defender-se e a se proteger. 

 No decorrer dos encontros foi observado ainda, a ocorrência de aspectos 

individuais marcantes que iam ao encontro à vulnerabilidade ao risco que cada um 

relatava na sua história de vida. Nesta, observava-se um relacionamento familiar 

conflituoso, alicerçado no estabelecimento de laços afetivos distantes, empobrecidos, 

associados a sentimentos de rancor e mágoa. 

 

 "- Eu não gosto de ir para casa, tomei raiva daquela casa." (Sandra). 

 "- Meu pai batia muito em mim e na minha mãe. 



 ... Este ano está sendo ruim para mim. Além de tudo o que aconteceu, roubaram 

meu carro, comprei com meu dinheiro, desde pequeno trabalho, fui office-boy, já vendi 

laranja na rua, sempre guardei meu dinheiro. Fiquei arrasado com isso." (Mateus) 

 "- Converso com ele (referia-se ao filho), mas não tem jeito, ele me mente o 

tempo todo." (Carla) 

 

  Nas expressões destes pacientes infere-se a existência subjacente da depressão 

servindo como elo para dinamizar todo o círculo de uma vida sofrida. 

 Junto ao conflito aparecia o isolamento desses pacientes em casa, ocorrendo 

muitas vezes, pela falta de pessoas da família para um diálogo em momentos importantes. 

 

 "- Sou sempre assim. Em casa desde pequena sou muito calada. No trabalho, 

converso, pois atendo à população. Adoro o que faço." (Sandra) 

 "- Eu não me esquento. Levanto cantando, não fico nervosa, não xingo, prefiro 

assistir TV, não quero que meus filhos percebam que estou nervosa. Prá que reclamar?" 

(Carla) 

 

 Aparentemente, a primeira paciente tem dificuldades de se comunicar com 

pessoas da família, o que não acontece com as outras pessoas com quem se relaciona, 

como quando exerce suas atividades no ambiente de trabalho. 

 Já, a outra paciente, usa diversos objetos intermediários como cantar, assistir TV 

para controlar seus sentimentos, abolindo assim, a comunicação familiar. 

 Talvez se ela "reclamasse", surgiriam meios para o diálogo, pois, o 

empobrecimento da comunicação parece estar proporcionando condições para gerar entre 

outras coisas, a desagregação familiar e quem sabe até mesmo, uma certa tendência à 

acidentes como ocorreu com uma paciente que por "descuido" se queimou. 

 



 "- Já me queimei várias vezes, sou vítima disso." (Carla) 

 "- Só queria dormir. Não pensei que ia fazer mal, fui tomando (comprimido de 

Lorax)." (Mateus) 

 

 Estes descuidos ou o descaso com acidentes como a queimadura podem ser 

considerados como indicativos de sentimentos de rejeição entre o paciente e seu mundo 

(pessoas próximas) e vice-versa. 

 É como se estivessem insensíveis à dor, ao incidente como um todo. Nada mais 

tem importância, foi um simples acidente. Parece ser assim que esses pacientes pensam, é 

assim que eles vêm os acidentes, que aparentemente, são uma rotina em sua vida, dada a 

frequência com que acontecem. 

 Nesses casos, não há muitas alternativas para vencer os obstáculos da 

comunicação, decorrentes dos conflitos familiares e/ou talvez de uma já existente 

tendência individual à depressão. Ambas as situações estando interligadas e se 

potencializando, gerando dificuldades, tanto internas, quanto externas, para enfrentar os 

problemas com os quais se deparam. Com isso, falam mais alto os comportamentos e 

formas doentias de resolver situações, tais como o alcoolismo, a tentativa de suicídio e as 

condutas de risco. São talvez, formas encontradas para chamar a atenção de pessoas 

próximas, que constituem o meio familiar desagregado desses pacientes. 

 

 "- Depois que bebo um trem puxa como se fosse um imã, prá fazer coisas ruins. A 

bebida muda a gente. 

 ... Já tentei me matar com lâmina de barbear. Me cortei em vários lugares. Na 

minha cidade ninguém fez o que fiz; eu tive coragem." (Paulo) 

 "- Tomei 08 comprimidos para dormir. Só queria dormir. Tive que parar no 

hospital para fazer lavagem." (Mateus) 

 



 A descrição do primeiro paciente retrata a mudança de comportamento que ocorre 

após a ingestão de bebida alcoólica e, o que é mais importante, o paciente tem consciência 

das suas consequências, por isso sente culpa.  

 Nos outros, percebe-se um certo tom de desafio, como se relatassem uma 

façanha, inferindo-se nesse ato a existência de sentimentos contraditórios como o querer 

se distanciar (dormir, matar-se) de uma realidade e a satisfação sentida, por dar vazão à 

sua impulsividade contida pelos medos e insegurança, por poder retribuir a rejeição da 

qual eles se percebem como alvos. O incidente da queimadura é então relatado com 

orgulho, como um ato de coragem. 

 A presença de problemas afetivos em diferentes graus, entre os pacientes, seja por 

que o meio externo os favorece, ou pela própria dificuldade do indivíduo, parece propiciar 

o isolamento e a solidão como forma de se proteger. 

 Nesses pacientes o episódio de queimadura parece haver concretizado essa 

solidão, pelo fato de o confinamento hospitalar havê-los separado efetivamente do seu 

meio e pela própria queimadura que o identificará como ser único, diferente dos demais, 

cujos sinais que assim o caracterizam serão marcantes e talvez favorecerão o afastamento 

das outras pessoas, mantendo assim o seu estado de solidão. 

 Com isso aumentam as dificuldades de adaptação social desses pacientes, uma 

vez que , segundo NOVAES(1978), as pessoas portadoras de deficiências físicas 

demonstram ser mais sensíveis às situações frustadoras que as pessoas sadias, havendo 

uma maior predisposição a bloqueios nos relacionamentos e a reações depressivas. 

 DAVIDSON e col.(1981), pesquisaram a afinidade entre suporte social e 

ajustamento pós queimadura e os resultados de suas investigações sugeriram que suporte 

social estava diretamente relacionado a medidas que promovessem a satisfação na vida, a 

auto estima e a participação em atividades sociais e recreacionais. Ressaltando ainda o 

papel da família como o ponto principal de referência para o reencontro social, que é a 

maior fonte de suporte pós alta.  



 Por isso, são importantes os encontros com a família, desde o início da internação 

para promover e incentivar o estabelecimento de vínculos adequados entre o paciente e 

seus familiares. Ele deve sentir que a família está próxima, compartilhando de suas 

vivências e cada aproximação deve converter-se em um meio de comunicação que 

expresse sua compreensão, aceitação e reconhecimento como pessoa. 

 WILLIAMS(apud SHENKMAN & STECHMILLER,1987,p.491), relata que a 

família do paciente é a maior fonte de apoio, após a alta se houver uma reintegração bem 

sucedida do paciente no seio da mesma. Por outro lado, se as expectativas familiares em 

relação a ele, forem irrealísticas, podem conduzi-lo a um ajustamento inadequado. 

 Na população atendida no estudo, houve a percepção de que o ajustamento desses 

pacientes ao sistema familiar seria bastante dificultado face aos depoimentos, que em sua 

maioria, denotavam vínculos familiares conflitívos. 

 

1.4 O FUTURO PÓS QUEIMADURA 

 

 Nas reuniões em grupo os temas relacionados às expectativas futuras dos 

pacientes restringiram-se àqueles do "aqui e agora", ou seja, eram a preocupação com a 

cicatrização das feridas, conseqüentemente com a alta, ou então as expectativas em torno 

da cirurgia ser bem sucedida. 

 Esses anseios também estiveram presentes nos diálogos estabelecidos durante os 

encontros individuais, entretanto, por serem momentos mais reservados, onde podiam 

expor mais da sua privacidade, os pacientes acrescentaram maior riqueza de expectativas. 

 Nessas interações revelavam anseios por uma recuperação significativa para eles, 

o retorno ao meio sócio-familiar e à sua atividade laboral. 

 Um paciente tenta aliviar sua angústia, através da busca de alternativas que o 

ajudassem a resolver a volta às atividades produtivas ou de estudo. 

 



 "- Poderia estar indo em ambulatórios fazer os curativos...Se perder o semestre 

não me importo recupero depois."(Mateus) 

 

 A preocupação com os problemas externos ao hospital, também apareceu na 

manifestação de dificuldades financeiras do paciente: 

 

 "- Minha maior preocupação é o dinheiro."(Carla) 

 

 Percebe-se que os pacientes sentem-se muito incomodados , angustiados com o 

tempo de internação. Almejam muito a alta conforme relatado, para concretizar suas 

atividades e  sonhos interrompidos pelo incidente, que certamente trouxe conflitos 

internos e preocupação com o futuro. Preocupação essa, que alguns verbalizaram mais 

facilmente e outros se recusaram a pensar nela momentaneamente, deixando o futuro para 

o pós-alta. 

 

 "- Não penso nem nas cicatrizes nem no futuro...Quero ficar boa para ir para 

casa." (Maria) 

 "- Quero sarar logo, quero trabalhar, quero parar de beber."(Paulo) 

 

 No primeiro caso, o presente, ou seja, "ficar boa" é o centro dos seus 

pensamentos. Já para o outro paciente, a recuperação além de significar a volta às 

atividades produtivas, inclui mudanças em condutas pessoais, portanto a intercorrência da 

queimadura parece ter propiciado a reflexão, levando-o a ter propostas no sentido de 

reconstruir sua vida. 

 Esse mesmo paciente revela preocupação com o futuro que parece incerto, pois, 

há dificuldade em compatibilizar trabalho com exposição ao sol, devido as cicatrizes. 

 



 "- Vou ver se consigo emprego na prefeitura"... "não posso tomar sol" (Paulo) 

 

 Outro mostrava-se aflito, tendo expectativas de que a recuperação ocorresse em 

tempo para alcançar uma meta desejada. 

 

  "- Tenho que sair para prestar exame médico para polícia federal. Vou fazer 

concurso."(Mateus) 

 Sua frustração por estar internado é ainda demonstrado nesta frase: 

 

 "- Eu choro, penso que deveria estar lá fora."(Mateus) 

 

 O conteúdo desses relatos vem ao encontro da afirmação de NOVAES(1978), no 

que tange às reações dos indivíduos limitados por alguma incapacidade às situações 

frustadoras, pelas quais as pessoas podem desdobrar esforços para atingir um fim, ter 

atitudes de renúncia, ou usar da substituição buscando novas soluções para atingir seus 

fins. Ou ainda, em alguns casos, a frustração pode ocasionar reações de agressividade, 

ansiedade, impaciência, mau humor e outros sentimentos e comportamentos dessa 

natureza. 

 Assim, é possível constatar entre alguns pacientes, que se encontram num estágio 

mais avançado de recuperação, o aparecimento do interesse por voltar ao seu meio e por 

desempenhar atividades produtivas. 

 Isso vem ao encontro da colocação de SHENKMAN & STECHMILLER(1987), 

informando que, quando a sobrevivência não é mais o problema imediato, a ansiedade e o 

medo focalizam-se nas projeções futuras. Tornam-se então predominantes o interesse a 

respeito da aparência, a habilidade para desempenhar suas funções no trabalho e a 

aceitação familiar. 



2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ASSISTÊNCIA RECEBIDA 

SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO PACIENTE 

 

 

2.1  INTERAÇÃO  COM  OS PROFISSIONAIS E OCUPACIONAIS DURANTE   

A   INTERNAÇÃO 

 

 Durante o período em que o paciente fica internado, sua atenção está voltada para 

o ambiente como um todo, incluindo as pessoas que lhe prestam assistência. 

 O estabelecimento de interações com o paciente, através das abordagens 

individual e de grupo, possibilitou captar como os pacientes da unidade de queimados, 

percebiam a assistência recebida da equipe de saúde (médicos, enfermeiros e pessoal 

auxiliar)." 

 

 - As pessoas aqui são boas." (Mário) 

 

 Neste caso, o paciente refere-se à equipe de enfermagem, que é elogiada e o 

paciente complementa dizendo sentir-se bem pela assistência recebida. 

 Por outro lado , percebe-se que há ainda, uma certa submissão aos técnicos 

(médicos, enfermeiros, auxiliares), pelo seu conhecimento, conduzindo o paciente à 

obediência das recomendações provenientes desses profissionais. 

 

 "- Vocês são as autoridades aqui. Falaram que não posso tomar sol, aí né, tenho 

que obedecer." (Paulo) 

 

 Nas duas situações pode-se inferir que o paciente se coloca numa posição de 

submissão e opressão devido ao grau de dependência em que se encontra da equipe de 



saúde e pela autoridade que lhes confere, pelo conhecimento que ele não tem, não sendo 

dadas muitas alternativas ao paciente além da obediência.  

 Quanto às características pessoais, embora na unidade todos os pacientes 

parecessem iguais devido a terem problemas físicos semelhantes e também necessitarem 

de procedimentos médicos e de enfermagem de natureza parecida, o paciente conseguia se 

perceber como ser único e notar a própria especificidade. 

 

 "- É da natureza de cada um gostar de ver ou não o curativo."(Márcio)  

 "- Eu não gosto de ver, já até passei mal."(Carolina) 

 "- Eu gosto de ver, e queria ver também uma criança que acabou de morrer, mas 

os enfermeiros não deixaram.(Luzia) 

 

 Resta saber se os profissionais da saúde (enfermeiros, médicos, ocupacionais) 

percebem o paciente também na sua especificidade. O comentário de um auxiliar de 

enfermagem dá alguns indícios de como é a percepção que tem em relação a si e aos 

colegas: 

 

 "- Aqui ficamos todos iguais, ninguém sabe quem é feio ou bonito. A feiura nesta 

unidade é vista cara a cara, corpo a corpo. A equipe veste uniforme e coloca gorro, não 

há individualidade, não há o belo, a beleza. Os pacientes se misturam com a equipe. Lá 

fora é que vemos como vocês (equipe) são diferentes, bonitas." 

 

 A diferença a que esse profissional se refere é sobre a aparência física, pois todos, 

equipe e pacientes, vestem o mesmo tipo de uniforme. Parece difícil ver que por trás dos 

uniformes há pessoas, com suas especificidades, como seres únicos; que tem medos, 

repulsas e intolerância à dor e ao sofrimento em diferentes graus. Isso aparece 

evidenciado na seguinte colocação de um auxiliar: 



 "- Você tem que ver o curativo para acabar com o medo. Nem parece 

enfermeira." 

 

 Essa fala reflete a uniformidade que é exigida dos profissionais que exercem 

atividades de saúde. É esperado pelas pessoas, de um modo geral, que ele, o profissional 

de saúde, seja sempre capaz de encarar com naturalidade os sofrimentos, a dor e a morte, 

e isso deve ser um padrão que sirva de modelo a todos. Portanto, aquilo que os pacientes 

conseguem perceber um em relação ao outro, ou seja, a especificidade de cada um, parece 

que alguns profissionais não estão conseguindo enxergar entre os elementos do grupo de 

saúde. 

 Entretanto, é bom ressaltar que o fato de dispensar um tratamento de certa 

maneira uniforme (tanto a pacientes como a funcionários), tem alguns aspectos positivos 

no que concerne ao paciente queimado. Pois como KÖNIGOVÁ & 

PONDELTCEK(1987) verificaram o paciente sente-se entre um grupo de pessoas (equipe 

de enfermagem) que o entende, não o discrimina e permite que ele assuma sua nova 

identidade social. Com isso, o paciente sente-se mais confortável e, acima de tudo, 

comporta-se com muito menos constrangimento, do que seus traumas internos 

permitiriam em outro local. 

 Ao relatar a condição do paciente queimado durante a internação, 

CARLINO(1984,p.40) ilustra detalhadamente o quanto a hospitalização e a assistência 

médica alteram a vida do paciente: 

 "Deve ver-se imóvel sobre seu dorso, em uma montanha de lençóis estéreis, 

rodeado de pessoas estranhas e num meio ambiente que encerra em si mesmo a idéia e 

gravidade; deve expor seu corpo ante quem preferiria não se mostrar nessa condição e 

admitir ser manipulado constantemente, arriscando sua intimidade e pudor; deve ser 

submetido a anestesias e procedimentos cirúrgicos freqüentes e manipulações dolorosas 

onde assiste a separação e perda de segmentos de sua pele." 



 Assim, da pessoa independente que foi capaz de atender suas necessidades, agora 

ele se percebe como sendo forçado a depender de outros. Nessa condição, não é difícil 

aceitar a hipótese de que o paciente sinta-se oprimido pela equipe, mas ao mesmo tempo, 

aceite com submissão suas recomendações, ao menos no espaço restrito do hospital, 

durante o período de internação. 

 Isso porque, após a alta, vai ter que se deparar com a luta pela própria 

sobrevivência e nesse contexto obedecer recomendações técnicas, embora adequadas, 

pode se tornar muito difícil, quando não se tem uma qualificação profissional. 

 

 "- Picolé não dá prá vender. Já vendi...pego muito sol..." (Paulo). 

 

 Daí a importância de estimular o paciente a verbalizar suas inquietações em 

relação às modificações que necessitará operar em seus planos e projetos de vida. 

 O paciente numa unidade de queimados passa a quase totalidade do seu tempo em 

contato com a equipe de enfermagem, é de se esperar, então, que a maioria das interações 

ocorram com esses elementos, e, algumas exposições dos pacientes no grupo, dão conta 

da qualidade de alguns dos encontros com membros dessa equipe. 

 

 "A enfermeira fez um curativo em mim, quase tirou sangue."(Luzia) 

 

 A paciente fez esse comentário em tom de voz baixo e não soube identificar se o 

executor da técnica, havia sido enfermeiro ou pessoal auxiliar. Aparentemente ela não 

parecia preocupar-se com o papel que as pessoas desempenhavam ali, mas sim na maneira 

de fazer-lhe o curativo. Isso ficou evidenciado, na temática curativo, predominantemente 

abordada pelos pacientes, nos seus relatos, mais especificamente, através de expressões de 

como ele é feito pela equipe de enfermagem. 

 



 "- Tem gente que tem a mão pesada. Isso é que acontece. A enfermeira "X" é 

super delicada, magrinha, mas os curativos que faz são super apertados. A gente só 

percebe horas depois do curativo pronto." (Maria) 

 

 O paciente demonstra preocupação relacionada a quem vai fazer-lhe os curativos, 

e associa o medo da dor que vai sentir com a "mão pesada" da pessoa, ao fazê-los, ou 

então na forma de cobrir o curativo ao mencionar que "apesar de ser magra, faz um 

curativo muito apertado." 

 Entretanto, há expressões atestando a existência de "enfermeiro" que não causa 

tanta dor e sofrimento ao realizar os curativos. 

 

 "- Não queria que a enfermeira "X" fizesse o curativo; com ela dói muito. Com o 

outro, ele conversa, faz mais leve, ri, conta alguma coisa e dói menos." (Maria) 

 

 Seria recomendável, que a equipe conversasse com o paciente, antes de submetê-

lo aos curativos explicando a necessidade de desbridar, de passar as gazes com mais força 

para tirar as crostas ou de fazer os curativos apertados, caso isso realmente seja um 

procedimento terapêutico que vá redundar em benefícios para o paciente. 

 Pelo exposto parece ser que não é só a "mão leve" que tem influência, mas a 

interação com o paciente através da comunicação verbal, É possível que a pessoa de "mão 

leve", na verdade, esteja executando a técnica do curativo de uma maneira mais 

descontraída, sem culpas decorrentes do procedimento que está fazendo e percebendo-o 

como uma oportunidade de interagir com o paciente. Já a "mão pesada", seria aquela 

pessoa, que vai fazer uma técnica, e talvez, isso lhe cause desconforto pela aparência da 

ferida ou por saber que vai machucar e isso lhe suscite culpa. Todas essas suposições 

devem ser levadas em conta, no intuito de ajudar o pessoal de enfermagem que faz o 

curativo, a lidar com suas emoções e sofrimento. 



 O cuidado ao paciente queimado representa para a enfermagem uma experiência 

difícil e angustiante devido a múltiplos fatores, dentre os quais, CARLINO(1984) e 

TRINGALI(1982), evidenciam a demanda constante de alto grau de eficiência técnica, a 

assistência às deformidades, o convívio com as mutilações e aparências não agradáveis e 

o envolvimento freqüente com a morte. Condições essas que exigem mais do pessoal de 

enfermagem, dado que é o que permanece o tempo todo na unidade. 

 Para CARLINO(1984), enfermeiros e pessoal auxiliar, mantendo uma situação 

dessa natureza, por tempo prolongado, sem uma oportunidade de manejo adequado da 

angústia, tornam-se vulneraveis à aparição de defesas destinadas à proteção do impacto 

emocional e em virtude das quais, tanto enfermeiro como auxiliares isolam-se 

afetivamente do paciente, limitando seus esforços ao cumprimento de procedimentos 

terapêuticos de enfermagem inerentes ao cuidado físico. 

 Daí a importância de implementar um programa de apoio com ações concretas, no 

sentido de ajudar a equipe de enfermagem a enfrentar essa experiência e facilitar a 

intervenção profissional solicitada. 

 Outro tema abordado refere-se à maneira como os enfermeiros falam para o 

paciente dos riscos das deficiências físicas. 

 

 "- Quem não se ajuda, como por exemplo fazer os exercícios, vai sair com o 

braço torto." (Enfermeira da unidade) 

 "- Os auxiliares, falam que nós ficaremos com o braço grudado, empelotado. 

Mas não levamos a sério, falam só para brincar, para colocar medo e para ficarmos 

quietos." (Mário) 

 

 Essas colocações, dão a entender que os profissionais tratam os pacientes como 

crianças. Dão as informações de forma a assustá-los, em tom severo ou de brincadeira. 



Em ambas as situações parece que os pacientes acabam não levando a sério as 

recomendações.  

 Na primeira situação porque a forma impositiva suscita rejeição e na segunda, 

porque eles, percebendo-se como adultos, podem interpretar o comentário como destinado 

a assustá-los e, provavelmente, a postura de falar em tom de brincadeira diminua a 

seriedade dos assuntos mencionados pela equipe de enfermagem. 

 Como foi mencionado anteriormente, na relação paciente equipe de saúde, há 

necessidade de estar alerta aos períodos de regressão do paciente, estimulados pelo grau 

de dependência da equipe, fazendo com que seja mais dependente do que na realidade ele 

é. Entretanto, embora condutas regressivas como essas devam ser toleradas, já que podem 

constituir a única maneira que o paciente tem para manejar sua insegurança, isso não quer 

dizer que deva receber reforços da equipe de enfermagem, no sentido de estabelecer 

interações que o infantilizem. 

 A forma de comunicar as informações deve ser considerada como algo 

importante nas interações com o paciente, buscando-se uma comunicação mais objetiva, 

refletindo-se sobre as intervenções inadequadas e sobre a  utilização de severidade ou 

brincadeira, como nas abordagens descritas anteriormente, para informar o paciente. 

 Nesse sentido, CARLINO(1984) salienta a necessidade de reforço contínuo dos 

traços adultos da personalidade do paciente, destacando e valorizando os comportamentos 

que expressem esses traços. 

 Contudo, não é somente com a enfermagem que o paciente se relaciona. Embora 

com um tempo de contato mais limitado, o médico também é um elemento integrante do 

programa assistencial do paciente na unidade de queimados. 

 Por essa razão é importante mencionar como é que os pacientes perceberam as 

interações estabelecidas com esse profissional. 



 "- A gente se sente insegura aqui, pois não sabemos como estão os curativos. Os 

médicos não informam. Eles não sabem dizer sobre a queimadura. 

 ...Ao saber que vinha para cá fiquei super ansiosa, pois eles (médicos), muito 

menos eu, sabiam como estava a queimadura." (Lúcia) 

 

 Uma outra questão merecedora de destaque, foi o fato dos pacientes 

desconhecerem os médicos, ou mesmo serem percebidas como pessoas de difícil acesso 

para dar algum tipo de informação que o paciente queria saber. 

 

 "- A gente quase não vê os médicos por aqui. Estou a um mês e não conheço o 

Dr"X". Nas visitas médicas, não dá tempo prá perguntar nada. É muito rápida. Os 

enfermeiros não dão todas as informações, não estão autorizados." (Lúcia) 

 

 Essas falas são sugestivas de um relacionamento médico-paciente distante, 

entretanto como não foi possível o confronto de informações com esse profissional, a esse 

respeito, não parece prudente tecer comentários mais aprofundados sobre a qualidade das 

suas interações com o paciente. Apenas vale ressaltar que durante os períodos da 

realização deste estudo foram escassos os momentos em que houve a observação de 

contatos do médico com o paciente e nesses poucos, esse último limitava-se a ouvir. 

 

 

2.2   INTERAÇÃO  DA  PESQUISADORA  COM  A  EQUIPE  DE 

ENFERMAGEM 

 

 No período em que foi desenvolvida a investigação na unidade de queimados, 

houve também o estabelecimento de interações com a equipe de enfermagem. 



 A exemplo do que ocorreu nas interações estabelecidas com os pacientes, em 

determinados momentos, a pesquisadora atuou como enfermeira de saúde mental, 

orientando e compartilhando idéias e dados que visassem o bem estar do paciente. 

Entretanto, essa atividade de cunho mais assistencial sempre esteve subordinada ao 

conhecimento teórico e a atuação de pesquisadora. 

 Foram freqüentes a troca de informações entre pesquisadora e equipe a respeito 

de procedimentos de enfermagem, intervenções cirúrgicas, assim como sobre os 

comportamentos apresentados pelos pacientes. Exemplo desse último item, é o comentário 

feito por uma das enfermeiras, achando que um dos pacientes tem problemas 

psiquiátricos.  

 

 "- A história de que se queimou acidentalmente é muito estranho, acho que a 

paciente tentou". 

 

 A percepção desta enfermeira sobre possíveis distúrbios emocionais da paciente, 

teve a conotação de um comentário, buscando uma resposta para suas dúvidas, e até 

mesmo para seus medos e inquietações. Pois, assim como outros pacientes que passam 

por esta unidade, trata-se de um paciente com queimaduras graves, que pode até ter 

indícios de problemas emocionais ainda mais graves. 

 Lidar com problemas como a dor física e com comportamentos dos mais diversos, 

trazidos por cada paciente, certamente dá muito desconforto para o profissional que não 

esta habituado a discutir com outros as alterações emocionais dos pacientes e tem pouco 

preparo para lidar com esses problemas específicos. 

 Isso pode ser verificado em situações tais como no caso de regressão do paciente, 

verbalizado através da forma de chamar a enfermeira: 

 



 "- Não gosto que me chame de tia, mas não sei dizer a ele. Acho que ele me 

chama de um modo diferente." (Enfermeira da unidade) 

 

 O incomodo a que a enfermeira se refere provavelmente ocorre por despreparo 

em lidar com um mecanismo de defesa natural num paciente que apresenta elevado grau 

de dependência da equipe. É preciso estar alerta às próprias emoções, que permitem ou 

não aceitar o papel atribuído pelo paciente, e em que grau isso é terapêutico. Como não há 

essa compreensão, daí a preferência pelo não envolvimento, apesar de ter conhecimento 

por exemplo, da dor que o paciente verbaliza. 

 

 "- O nível de ansiedade dos pacientes é que causa o medo da dor, há também a 

preferência dos pacientes por determinadas pessoas. Outro fator são os estágios dos 

curativos que são determinantes. Os pacientes começam a perceber que há tipos 

diferentes de dor através da evolução dos curativos. Quando estão com crostas, logo que 

chegam não dói tanto. Após o desbridamento passam a doer mais. A cada dia 

experimentam dores diferentes com a evolução da ferida." ( Enfermeiro da unidade) 

 

 Este comentário do enfermeiro vem ao encontro do que já foi exposto na 

interação equipe de enfermagem-paciente, portanto através desta fala há evidências de que 

o enfermeiro tem conhecimento da dor vivenciada pelos pacientes e inclusive das 

diferentes dores, por que passam nos vários estágios da ferida. É percebido também que 

inclusive esse profissional está ciente de que eles têm preferências por determinadas 

pessoas para prestar-lhes o cuidado do curativo. 

 Estas colocações prestam-se a diferentes interpretações pois pode parecer que 

talvez o enfermeiro e demais membros da equipe, ao fazerem o curativo não consigam 

controlar a própria tensão, por saberem que estão sendo veículos de dor, e com isso a 

forma de fazerem o curativo seja mais brusca e, conseqüentemente, cause mais dor no 



paciente. Pode parecer também que alguns podem não ter o entendimento empático da 

situação vivida pelo paciente, sendo-lhes difícil lidar com questões como estas.  

 Essas suposições levantadas aparecem de maneira mais evidente através das falas 

dos pacientes, quando foi sugerido a aqueles que se queixavam da dor do curativo 

apertado, que expressassem essa dor à pessoa que fazia o curativo. Na ocasião, a resposta 

foi taxativa: 

 

 "- Eles não ouvem... 

 ...Não são todas as pessoas que compreendem o quanto dói"(Maria) 

 "- Ela não importa." (Lúcia) 

 

 Mediante respostas desta natureza há a constatação do quanto é valioso o trabalho 

entre diferentes profissionais, quando há a possibilidade de troca de conhecimento, da 

percepção das queixas dos pacientes sob diversos prismas e de poder valorizar esses 

conteúdos de forma a beneficiar o único e maior objetivo dos profissionais de saúde, que 

é o paciente como um todo. 

 Preocupa o fato de que havendo pessoas da enfermagem que estando cientes das 

diferentes dores e das preferências dos pacientes por determinadas pessoas da equipe, não 

abram um espaço para a discussão e reflexão dessas questões e de tantas outras fatalmente 

conhecidas e vivenciadas por essa equipe profissional, no intuito de se fortalecerem 

enquanto grupo, fornecendo-se mútuo apoio emocional, para levar adiante o trabalho 

cotidiano com o paciente, que cujas características é estar queimado. 



3. A EXPERIÊNCIA DE SER UMA PESQUISADORA E 

ENFERMEIRA DE SAÚDE MENTAL JUNTO A PACIENTES 

QUEIMADOS NUMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM TERAPÊUTICA: 

INDIVIDUAL E GRUPAL  

 

 Com base nos fundamentos teóricos de ROGERS(1966), VINOGRADOV & 

YALOM(1992), foi possível à pesquisadora, nortear sua atuação de enfermeira de saúde 

mental, fornecendo apoio aos pacientes durante as entrevistas individuais e as reuniões em 

grupo. 

 Entretanto, essa assistência foi mantida nos limites de uma intervenção em crise 

conforme preconizado por CAPLAN(1950), ao lidar com uma população de risco, 

submetida a um evento ameaçador de características semelhantes. Nessas condições, 

trabalhou-se com os temas gerais trazidos pelos indivíduos, sem aprofundar nos aspectos 

intrínsecos de cada um, a não ser naqueles que diziam respeito ao acontecimento 

recentemente vivenciado. 

 A interação pessoal de enfermagem-paciente, acontecia particularmente durante  

procedimentos de enfermagem tais como os curativos e banhos, e para a enfermeira de 

saúde mental, durante as entrevistas individuais e as reuniões de grupo. 

 Observou-se, no que diz respeito ao pessoal de enfermagem, que havia uma 

situação que iniciava a interação e se mantinha durante a assistência propriamente dita. 

Esta situação foi traduzida nas tentativas desses elementos estabelecerem contato com o 

paciente. Isto ficou patente nos "tapinhas" dados nos ombros dos pacientes e nas piadas 

contadas durante os procedimentos de enfermagem, realizados pelos auxiliares. Talvez 

fossem estes os meios que encontravam para dissipar suas ansiedades e tornar este 

momento menos doloroso ao paciente. 



 A enfermeira de saúde mental tentava estabelecer a interação com os pacientes 

que, em sua maioria, eram pessoas de difícil contato, sofridas, revelando certa amargura e 

desconfiadas, sentimentos estes já esperados pela própria característica do acidente. 

 Em todos os momentos de interação individual, buscou-se seguir a abordagem 

proposta por ROGERS(1966) preconizando-se a valorização dos sentimentos, 

pensamentos, ações do paciente tentando, desde o início, promover um clima de confiança 

e compreensão, a fim de apreender o significado que ele atribuía ao seu problema. 

 A aproximação, tanto pôde ser por iniciativa do próprio paciente quanto da 

pesquisadora. As tentativas iniciadas pelos pacientes em geral eram espontâneas e 

aconteciam nas proximidades do posto de enfermagem ou nos corredores. Já as entrevistas 

iniciadas pela pesquisadora ocorriam na enfermaria, onde os pacientes se encontravam 

freqüentemente deitados ou sentados. Essa forma de abordagem acontecia quando o 

paciente se encontrava em pós-cirurgico e queria se isolar devido à sintomatologia 

específica(dor, desconforto e outros). 

 Essa forma de aproximação enfermeiro-paciente baseia-se no pressuposto de 

BENJAMIN(1991), de que a entrevista de ajuda pode ser realizada em quase todos os 

lugares, sendo que o ideal é ter uma sala específica. Porém, o autor ressalta que o 

importante é começar por algum lugar, desde que haja condições favoráveis destinadas a  

facilitar a expressão do paciente, mesmo que o local não seja tão adequado, pois isso é 

melhor do que interromper uma entrevista com o argumento de que não está dentro dos 

padrões estabelecidos pela literatura. 

 Nas abordagens, a pesquisadora e enfermeira de saúde mental, sempre buscou 

mostrar disponibilidade para responder às necessidades emocionais do paciente. 

 

 "- Quer perguntar alguma coisa?" (Enf. de S. Mental) 

 "- Não." (Carla). 



 Freqüentemente, num primeiro contato houve o confronto com as resistências do 

paciente, manifestadas através da expressão de respostas negando o diálogo. Com isso, 

foram necessárias novas tentativas de ultrapassar as barreiras que o paciente colocava à 

expressão dos seus sentimentos, utilizando novas estratégias, quando se tentava quebrar 

essa resistência, abordando temas concretos, que diziam respeito à sua vivência atual, tais 

como o curativo. 

 

 "- A sra tem três curativos? (Enf. de S. Mental) 

  - Não, tenho quatro, tem outro aqui na coxa. (Carla) 

  - A sra chegou hoje, passou na emergência e depois foi encaminhada para cá? 

(Enf. de S. Mental) 

 - Não, eu jà estava fazendo o curativo no posto, o médico combinou comigo 

assim." (Carla) 

 

  A pesquisadora, na qualidade de enfermeira de saúde mental, nessas tentativas de 

estabelecer interações, às vezes vivenciava muita angústia e ansiedade e uma sensação de 

impotência, de estar frente a uma pessoa impenetrável, de quem era impossível arrancar 

qualquer confidência relativa ao episódio da queimadura ou aos sentimentos associados a 

ela, à internação, aos procedimentos médicos e de enfermagem, que tanta dor lhe 

causavam. 

 

 "- Gostaria de falar agora, mas tenho tanta coisa. Na próxima vez que vier eu 

converso." (Mateus) 

 Outras vezes o paciente não queria falar, argumentando ser difícil porque "sente 

dor". Refletindo sobre isso, tem-se a impressão de que essa dor referida, não seja só a dor 

física mas também uma dor interior de mais difícil acesso ao profissional, sendo possível 

de ser compreendida unicamente quando o próprio paciente a expressa. 



 Por isso, buscando manter a atitude de não diretividade preconizada por 

ROGERS(1966), durante as interações individuais, a postura da pesquisadora enquanto 

enfermeira de saúde mental foi mais descontraída, visando não dirigir o rumo do diálogo, 

buscando exercer uma influência libertadora que incentivasse o paciente a se expressar. 

 A valorização do conteúdo expresso pelo paciente nos momentos de diálogo em 

cada encontro, possibilitou a compreensão dos diferentes comportamentos apresentados 

pelos pacientes, entendendo que quando estes se recusavam a falar, talvez o fizessem por 

não se sentirem prontos ou porque não confiavam o suficiente na enfermeira de saúde 

mental.  

 Houve paciente que num momento de expressão de sua revolta, pela condição em 

que se encontrava, dirigiu os seguintes questionamentos de forma provocativa. 

 

 "- Qual a sua função aqui? 

 ...O que você poderia falar para que eu fique mais tranqüilo?" (Mateus) 

 

 Essas experiências, revelaram que a compreensão e a aceitação do outro, no caso 

o paciente queimado, requer também da enfermeira de saúde mental, flexibilidade consigo 

mesma para aceitar seus próprios limites e reconhecer sua própria ansiedade para fazer 

intervenções tranqüilizadoras e tornar-se um elemento de ajuda. Nesses momentos o auto- 

conhecimento foi imprescindível. 

 

 "- Não estou cobrando nada a você, é claro que só me dirá alguma coisa quando 

se sentir à vontade, isto é um processo, que tem um começo, um meio e um fim. A gente se 

conhece, e até estar podendo falar alguma coisa que considere importante, precisa ter 

confiança. (Enf. de S. Mental) 

 - Obrigado. (Mateus) 



 - Não precisa agradecer, estou aqui para conversarmos quando você se sentir à 

vontade." (Enf. de S. Mental). 

 

 Pela resposta do paciente, é possível notar que ele se sentiu respeitado, uma vez 

que não houve pressão por parte da enfermeira de saúde mental, forçando-o a expor 

particularidades individuais. 

 Isso não invalidou que se procurasse incentivar o paciente a expressar os 

sentimentos no concernente à sua estadia na unidade. 

 

 "- Você tem falado de seu pai, mãe, do curativo, mas percebo que não fala de 

você, do que sente em estar aqui..." (Enf. de S. Mental) 

 

 No decorrer da assistência, percebeu-se que a dor física era visível e era 

verbalizada por todos os pacientes. Contudo, a dor interna, aquela que vai além das 

mutilações físicas, aquela que representava as mutilações interiores, essa dor era 

inacessível ao profissional se o paciente não permitisse o acesso à sua intimidade. 

 Percebeu-se que o paciente sentia que havia essas duas dores, mas a única sobre a 

qual ele conseguia falar era a dor física, pois a outra, causava-lhe um sofrimento maior e 

para expressá-la, eram necessários vínculos de confiança mútua, consolidados através de 

muita paciência, tolerância e compreensão, pois cada pessoa necessita de um tempo 

próprio para expressar seus sentimentos mais íntimos, tempo para cicatrizar feridas 

externas e internas. 

 

 "- O tempo é fundamental aqui, você tem que esperar acontecer as 

cicatrizações." (Enf. de S. Mental) 

 No decorrer da assistência percebeu-se que o paciente só consequia falar da dor 

interna quando ele tinha espaço para falar da dor física da queimadura. E isso ocorreu 



quando ele sentiu plena liberdade para expressar suas dores à enfermeira de saúde mental, 

individualmente e/ou no grupo, já que ela não estava inserida na equipe de profissionais  

de enfermagem responsáveis pelos cuidados  físicos. Assim, na fantasia do paciente, não 

havia o risco de magoar alguém ou de sofrer "represálias". 

 Daí a importância do trabalho desenvolvido pela enfermeira de saúde mental. 

Esta deu oportunidade para o paciente falar da dor física e da dor interna, emocional, que 

revela as angústias relacionadas à situação que antecedeu o episódio de queimadura, e 

posteriores a ele, incluindo-se nisso a própria situação de internação e fatos corriqueiros 

durante a mesma. 

 Por outro lado, os pressupostos de ROGERS(1966), são importantes para 

fundamentar o processo de interação enfermeiro-paciente, já que a avaliação das 

condições do paciente, feita pela enfermeira de saúde é diferente do modelo médico, o 

qual focaliza a evolução da doença e disfunção do organismo. A enfermeira avalia 

principalmente, o efeito da interação de fatores externos e internos sobre a própria pessoa 

("self"). E uma maneira de avaliar essa interação é focalizar-se na percepção que o 

paciente tem de si mesmo, da sua situação e do seu redor (ambiente próximo). 

 Para ROGERS(1970), a maior barreira para a comunicação interpessoal é a 

tendência natural que se tem para julgar, avaliar e aprovar ou desaprovar as afirmações da 

outra pessoa ou grupo. Por isso, a todo momento, a pesquisadora, no papel de enfermeira 

de saúde mental, coordenando os grupos, procurou estar atenta em suas atitudes perante 

os pacientes, no intuito de prevenir atuações dessa natureza. 

 O grupo se caracterizava pela instabilidade dos pacientes, ou seja, a frequência 

não era uniforme, acontecendo entradas e saídas devido às cirurgias, ao estado físico do 

paciente (dor), altas e admissões. Contudo, havia aquele paciente que só comparecia uma 

vez, mas com a cooperação de todos os participantes ele demonstrava-se interessado e 

incluído. Essa cooperação também se estendia fora do grupo, uma vez que constatava-se 

que o paciente em melhores condições ajudava o outro mais debilitado (com mais 



curativos, com mais dor) a se levantar, pegar um copo de água ou chamar o auxiliar de 

enfermagem. 

 Por ser um grupo instável, em termos de número de participantes, as indicações 

de VINOGRADOV & YALOM(1992), foram de grande utilidade para a pesquisadora na 

condução do grupo. 

 Esses autores, recomendam que num grupo para pacientes internados deve-se 

considerar a "vida" do mesmo como sendo de apenas uma sessão, buscando-se oferecer 

algo útil para tantos pacientes quanto possível, durante essa sessão. Por isso, quem tiver a 

coordenação, deve estar preparado para ativar o grupo, chamar os membros, apoiá-los e 

interagir pessoalmente com eles. Para que essa experiência seja construtiva, os autores 

recomendam que o conflito deva ser minimizado e o apoio incentivado pois, devido à 

estrutura temporal alterada e em razão do alto nível de ansiedade e do agudo sentimento 

de crise experimentado pelos pacientes e o terapeuta deve oferecer apoio rápido e 

diretamente, o que se obtém reconhecendo-se abertamente os esforços de cada paciente, 

bem como as intenções, qualidades, contribuições positivas e riscos . 

 Das limitações existentes na condução do grupo, mencionadas por 

VINOGRADOV & YALOM(1992), foi possível à enfermeira de saúde mental, detectar 

no grupo de pacientes queimados, as intrínsecas, condizentes ao estado do paciente, ou 

seja, quando ele era alvo de dores intensas, que o impediam de freqüentar as reuniões, ou 

permanecer o tempo todo da reunião em grupo. Além disso, estiveram presentes as 

limitações extrínsecas evidenciadas pela falta de colaboração da equipe de saúde, no 

sentido de não respeitar o horário determinado para as reuniões, retirando os pacientes 

para submetê-los a procedimentos rotineiros da enfermaria. Incluindo também, a não 

existência de instalações adequadas para a realização do grupo. 

 A despeito dessas dificuldades, a maioria dos pacientes expressava-se no grupo 

com mais facilidade do que durante a interação individual conforme evidencia o relato da  

paciente. 



 

 "- Assim que puder vou para a sala conversar, lá é melhor... (Sandra) 

  - Dá para você falar tudo o que quer, lá? (Enf de S. Mental) 

  - Dá. Eu acho." (Sandra) 

 

 Percebe-se que nesses encontros (no grupo) a paciente sentia-se estimulada a 

manifestar tudo aquilo que tinha vontade ou necessidade de expor. Respeitando-se a sua 

maneira de ver e compreender, buscando-se criar condições favoráveis para que ela possa 

efetivar e decidir sobre o que mais lhe convém. 

 Nessa resposta, há a constatação, de que expressar os temas relativos às suas 

dores era mais fácil no contexto do grupo, talvez porque apesar das diferenças, todos 

haviam sofrido uma queimadura. Na reunião o paciente pôde perceber que seus 

problemas, seus medos e fantasias não eram únicos e tinha a oportunidade de compartilhá-

los, sentindo-se aliviado por isso. 

  Do ponto de vista do paciente isso permitiu que ele pudesse utilizar o outro como 

uma espécie de espelho, por que já passou pelo que o outro está passando, pois, no grupo 

"há a possibilidade de generalização de problemas e dificuldades individuais" 

(VINOGRADOV & YALOM, 1992) 

 Tal afirmação pode ser constatada nas colocações dos pacientes durante uma 

reunião. 

 

 "... Eles não estão sentindo a mesma dor que eu estou. "(Paulo) 

 "- Que é isso rapaz! Todos nós já passamos por isso. Cheguei aqui e tive que 

rapar tudinho. Ficou em carne viva. Na hora do banho...nossa! Que dor 

violenta."(Mário) 

 "- Não é fácil!"(Maria) 



 "- Desanima não rapaz, logo você vai para a cirurgia e aí sim, logo,logo chega a 

alta."(Mário). 

 

 Para VINOGRADOV; YALOM(1992), o grupo aumenta sua coesão quando os 

membros o reconhecem como uma rica fonte de informações interpessoais e apoio. 

Assim, o coordenador deve reforçar continuamente a noção de que o grupo funciona 

melhor quando cada membro é visto como um agente potencial e de auxílio e apoio aos 

outros. 

 Essa eficácia do grupo para proporcionar a ajuda aos seus membros aparece 

claramente no seguinte diálogo, entre os pacientes. 

 

 "- Tenho medo não! Quero ir para a cirurgia, morrer para mim é 

vantagem."(Paulo) 

 "- Que é isso rapaz, fala uma coisa dessa não. Eu dou graças a Deus de estar 

aqui vivinho".(Mário) 

 "- Eu também. Estou doida prá chegar em casa, prá ver minhas filhas."(Luzia) 

 

 No diálogo, há evidencias de que o paciente teve a oportunidade de expressar 

sentimentos, permitindo-se compartilhá-los com os demais, expondo-se a ouvir o que 

VINOGRADOV;YALOM(1992) denominam "conselho diretor", ou seja, o conselho dado 

por pessoas vivenciando situações semelhantes, que pode constituir-se numa descrição 

adequada das contingências às quais muitos dos pacientes estão ou estiveram expostos. 

 Assim, no grupo, respostas adequadas tem maiores chances de serem reforçadas, 

ao passo que outras, tidas como inadequadas têm a possibilidade de serem desestimuladas. 

 Outra evidência dessa capacidade do grupo, aparece a seguir. 



 "- Vocês estão quase sem curativos. Se eu tivesse como vocês já tinha ido 

embora. Com um curativo no braço, outra na perna...tem nada não. Já ia para casa, se 

eles me dispensassem." (Paulo) 

 "- Eu só vou embora quando estiver tudo limpinho." (Luzia) 

 "- Depois, se você sair não pode mais voltar. Foi o maior sacrifício entrar neste 

hospital." (Márcio) 

 "- Também, quem vai fazer seu curativo, lá fora?" (Lúcia) 

 

 A coesão do grupo foi incentivada e parece que os pacientes mesmo antes de se 

reunirem em grupos já tinham a sensação que, de alguma maneira, estavam unidos. 

 

 "- Aqui somos uma família, ficamos torcendo um pelo outro"(Lúcia) 

 

 Houve grupos onde os pacientes falavam bastante sobre seus sentimentos, 

receios, dúvidas, onde as trocas fluíam com frequência entre os membros, onde 

visivelmente havia participação. 

 Assuntos como banho, curativo, enxerto, cirurgia e cicatriz se repetiam e de 

forma alguma era tolhida a expressão dos membros, pois se tratava de assuntos que os 

pacientes traziam e que naquele momento faziam parte de sua realidade. 

 Entretanto, houve grupos em que a expressão verbal ficava restringida mais à 

enfermeira de saúde mental incentivando os pacientes a falar. 

 Nesses momentos, o sentimento de impotência era freqüente. Sem saber como 

ajudar, surgiu a idéia de introduzir atividades recreativas, que logo foi colocada de lado 

pelos pacientes pois, se queixavam de dor nos membros superiores e indisposição. Parecia 

que o apego à TV era maior do que a vontade de fazer qualquer  atividade principalmente 

em grupos em que, aparentemente, tinham dificuldade em expor seus sentimentos ou 

problemas . 



 Fatalmente, nesses momentos enquanto profissional de saúde mental, vivenciava 

desânimo e frustração por perceber que "a velha história" da necessidade de ter algo 

palpável, de ter um produto concreto para se sentir útil, retornava sempre quando percebia 

a existência de um grupo mais introspectivo. 

 Contudo, a reflexão posterior possibilitou o entendimento de que o grupo podia 

estar vivenciando um outro momento: o do silêncio, o da introspecção e sua comunicação 

era não-verbal. E enquanto coordenadora, estava saboreando a angústia de outro 

momento, cheio de dúvidas, incertezas, ajustes e mais o sentimento de impotência diante 

do paciente que não se expressava no verbal, mas que usava o olhar triste, os murmúrios 

de dor, expressões essas que pareciam mais pungentes do que palavras e tão difíceis de 

tolerar, particularmente quando se tem intolerância à dor. Isso era tão real, que às vezes a 

identificação com o paciente era tanta que percebia estar fazendo as mesmas expressões e 

trejeitos que ele fazia. 

 Segundo TOPALIS & AGUILLERA(1978), no estabelecimento de um 

relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente, deve existir comunicação equilibrada 

com um tempo para conversação geral, outro para conversa terapêutica e deve incluir 

ainda os momentos de silêncio. 

 Em relação a esse último, as autoras citadas referem que os profissionais podem 

se sentir desconfortáveis nos períodos de silêncio. Para elas, o motivo desse desagrado 

pode ter em parte, origem cultural, na medida em que é incutido nas pessoas, que numa 

conversação, deve-se manter o interesse e a participação do outro. 

 Para VINOGRADOV & YALOM(1992), os motivos do silêncio dos pacientes 

podem ser por razões como vergonha ou temor de fazerem revelações íntimas e com isso 

comprometê-los. Outros pacientes com características narcisistas, exigem nada menos do 

que a perfeição de si mesmos e, assim, jamais falam no grupo por medo de serem 

imperfeitos. Alguns membros, com sentimentos de desprezo pelo grupo, mantêm distância 

ou conseguem atingir uma sensação de domínio e controle, mantendo um silêncio superior 



e etéreo. Há também os pacientes que temem manifestar o que lhes parece ser uma 

extrema carência e permanecem silenciosos para não chorarem, tremerem ou parecerem 

fracos. 

 A experiência adquirida mostra que sendo um fenômeno relativamente freqüente 

é importante conferir ao silêncio o devido valor, por que permite que comportamentos não 

verbais emerjam. Por isso, a enfermeira de saúde mental não deve julgar, a priori, o 

silêncio como uma manifestação de hostilidade, recusa à conversa ou rejeição à 

profissional. Deve haver o entendimento de que o silêncio pode ser utilizado como 

instrumento terapêutico, uma vez que ele pode conceder ao paciente, o tempo necessário 

para a organização do pensamento, experienciar sentimentos antes de verbalizá-los, 

"armazenar" coragem para expor algumas idéias, retomar o que já falou, ou ainda, obter a 

elaboração, através dos sentimentos e chegar à conclusões construtivas (TOPALIS &  

AGUILLERA, 1978). 

 VINOGRADOV & YALOM(1992), descrevem que o manejo apropriado da 

situação pelo profissional, pode depender das causas individuais do paciente para o 

silêncio, Entretanto, um dos meios de inclusão dos membros silenciosos é comentar sobre 

o comportamento não verbal, isto é, quando por gestos, meneios ou expressões faciais o 

paciente demonstra interesse, tensão, tristeza, tédio ou divertimento em reação aos 

processos grupais. Para obter a participação de  um membro silencioso, há a 

recomendação de que sejam feitos repetidos incentivos, convites e encorajamentos. 

 Ainda sobre o tema silêncio, MUCCHIELLI(1978), abordando sobre o 

profissional que pretende ajudar o paciente nos seus conflitos, relata que a comunicação 

não verbal, incluindo-se os silêncios do paciente, são questões importantes a serem 

observadas por quem pretende atingir o universo do paciente. Contudo, o autor ressalta a 

necessidade do profissional estar consciente de suas dificuldades interiores e pessoais. 

 MUCCHIELLI(1978) discorre sobre o medo que os silêncios causam ao 

profissional terapeuta no decorrer de uma entrevista com um paciente, enumerando várias 



motivações para o aparecimento desse desconforto. Dentre elas, podem ser incluídas: a 

impressão de perda de tempo, que gera impaciência, a impressão de ineficácia pessoal, 

desencadeando a sensação de anulação pessoal ou de culpabilidade. 

 Essas foram as motivações com as quais houve identificação enquanto enfermeira 

de saúde mental, quer seja na atuação individual, quer seja coordenando o grupo. Ciente 

da existência dessas impressões, através da auto-observação, houve a possibilidade de 

perceber as reações do paciente, sabendo compreender o que se passava durante a relação 

terapeuta-paciente no aqui e agora. 

 O reconhecimento dos próprios temores, permitiu o seu controle durante as 

interações e atitudes frente aos pacientes e facilitou obter a expressão daquilo que eles 

tinham a comunicar. 

 

 

3.2  A QUESTÃO DO AUTO-CONHECIMENTO OU AVALIANDO A   

ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE 

 

 O atendimento de enfermagem de saúde mental feito aos pacientes da unidade de 

queimados, tanto durante as interações individuais quanto de grupo motivou incontáveis 

momentos de reflexão e auto-crítica enquanto profissional. 

 Segundo MUCCHIELLI(1978), o entrevistador numa interação terapêutica, deve 

apreender as expressões significativas de sua vivência a nível verbal, mímico, ou de 

postura assim como também, fazer observações de si mesmo, através de duas formas: a 

primeira é não "projetar" suas opiniões, suas crenças, seu sistema de valores. A segunda é 

captar aquilo que, nas reações do entrevistado, é produzido, conscientemente ou não, pelo 

sentido que o sujeito dá aos gestos e às palavras do entrevistador. 



 O mesmo autor enfatiza que, a observação que o entrevistador faz de si mesmo na 

relação e a respeito da própria situação de entrevista lhe dá condições de compreender 

conservando a objetividade. 

 Por várias vezes houve questionamentos como: 

 

 "- O que estou fazendo? Será que estou conseguindo fazê-los entender que são 

capazes e que as respostas para seus medos, angústias, estão dentro deles?"(Enfermeira 

de Saúde Mental) 

 Foram questões que sempre apareceram ao término das situações de interação, e 

que causavam angústia, pois apesar de ouvir dos pacientes que os encontros estavam 

sendo bons e embora esse retorno fosse gratificante, era difícil lidar com a alegria que isso 

gerava. Parecia não querer acreditar que "as minhas intervenções", "os nossos encontros", 

seriam um meio de ajuda para que eles colocassem para fora sua emoção, através do 

choro (via de manifestação da dor física) que muitas vezes vinha envolvido por lágrimas 

que também eram expressão de saudade, de raiva, de abandono, de tantos outros 

sentimentos, que somente aquele que já experimentou a dor das feridas internas e externas 

poderá descrever. Entretanto, a despeito das dúvidas, essas intervenções demonstraram 

estar surtindo efeito com o passar das semanas e porque não dizer meses. 

 Uma vez que os encontros de grupo aconteciam na sala de TV, era extremamente 

desconfortável chegar e pedir aos pacientes para desligarem a TV. Era como se houvesse 

uma invasão no espaço que era deles. 

 MUCCHIELLI(1978) descreve que saber observar exige a penetração na vivência 

do outro e vigilância a respeito do que o sujeito exprime com palavras e com a postura, a 

respeito de si mesmo na relação, e a respeito da própria situação. 

 Apesar do autor mencionar a importância da penetração na vivência do outro a 

sensação de estar invadindo-lhes o espaço foi sentida em cada encontro. Talvez em função 

disso, o ter um lugar(uma sala) adequado para realizar encontros de ajuda, para a 



intervenção em grupo ou mesmo individual, com pacientes internados, foi considerado 

como de fundamental importância. 

 A despeito disso, a experiência vivenciada foi rica, já que os encontros foram 

numa sala de TV onde os pacientes se encontravam nela antes do início da reunião, o que 

de certa maneira, facilitou o engajamento de pacientes novos. 

 Entretanto, talvez se desde o início da pesquisa os pacientes soubessem que 

haveria uma sala só para eles, provavelmente, como coordenadora, não experimentaria 

essa sensação de estar "invadindo-lhes o espaço". Por outro lado, poderia acontecer do 

grupo não ser tão espontâneo como foi e haver maiores resistências à participação. Pois os 

pacientes não precisaram se deslocar para um local diferente para que o grupo 

acontecesse, simplesmente ele acontecia. 

 Portanto, se houve aspectos negativos também houve os positivos. 

 Talvez em outra ocasião seja oportuno repetir a experiência de grupo com 

pacientes queimados, num local pré-determinado como recomenda VINOGRADOV & 

YALOM(1992) , um local para reuniões que esteja realmente disponível, com tamanho 

adequado, assentos confortáveis e proporcione privacidade e liberdade, sem intervenções 

a fim de verificar se há mudanças na dinâmica e nos resultados. 

 Houve um dia em que ao chegar à unidade e depois à sala de TV, parei próximo à 

porta e não me senti à vontade para pedir para desligar esse aparelho. Embora tal pedido 

tivesse sido feito diversas vezes, naquele dia não consegui. Olhando para eles, vendo seus 

rostos tristes e os gemidos de dor de uma paciente, percebi que naquele dia também estava 

triste, mais sensível à dor da paciente e fiquei imaginando como deve ser sofrido estar 

queimado. 

 Naquele dia não houve grupo, fui para casa saindo muito mal do hospital, com a 

sensação de que deveria ter ficado e tentado me aproximar deles. Depois de alguns dias 

elaborando a atitude tomada, percebi que naquele momento foi a melhor, a mais coerente, 

pois o fato de ser enfermeira de saúda mental não anula o de ser uma pessoa capaz de me 



perceber como tal, de não ser a "super". Talvez naquele dia não estivesse em condições de  

manter uma relação terapêutica que fosse beneficiar os pacientes e ao insistir em fazer o 

grupo, poderia experimentar muito mais angústia. 

 TRAVELBEE(1982), menciona a importância da enfermeira ter consciência de 

seus pensamentos e sentimentos prévios à interação com o paciente, por que seus 

pensamentos e sentimentos terão um efeito sobre a interação enfermeiro-paciente. Uma 

premissa fundamental é que a maioria das enfermeiras experimenta angústia, com 

intensidade variável, durante a fase de pré-interação. 

 A experiência demonstrou que as inquietações, como questionamentos, sensações 

de angústia foram sentidas não só na fase de pré-interação mas durante o processo todo de 

assistência de saúde mental. Nesses momentos de conflito, havia a busca de subsídios na 

literatura utilizada e a discussão das situações com outra profissional da área de saúde 

mental(orientadora). 

 Esses recolhimentos para reflexão mostraram-se úteis pois, houve o 

entendimento, de que em algumas situações (tais como a anteriormente descrita), não 

havia condições de ser uma profissional terapêutica, devido à implicação afetiva. 

 Na condução da entrevista ou do grupo, houve o entendimento de que não deveria 

haver a implicação emocional da enfermeira de saúde mental, pois se ela se implica 

afetiva e emocionalmente, de fato perde a capacidade de observar o que se passa e de 

observar a si mesmo, uma vez que não consegue descentrar-se de sua própria pessoa. Com 

isso, torna-se difícil estar disponível para escutar o outro. Para MUCCHIELLI(1978) a 

implicação desse gênero é um impeditivo absoluto para uma interação terapêutica. 

Segundo o autor, o verdadeiro engajamento do terapeuta é possível e desejável de ocorrer, 

via o esforço da empatia e pela autenticidade. 

 MUCCHIELLI(1978), entende empatia como o ato pelo qual um sujeito sai de si 

mesmo para compreender um outro, sem experimentar as mesmas emoções do outro. 



Trata-se pois da capacidade de penetrar no universo subjetivo do outro, porém mantendo a 

objetividade. 

 Por outro lado, a autenticidade do terapeuta, vai se obtendo à medida em que vão 

se apurando e aperfeiçoando os esforços para captar o relatado pelo outro, sempre 

vigilante aos próprios sentimentos e buscando estar alocentrado (MUCCHIELLI,1978). 

 No decorrer do período em que ocorreu a intervenção grupal, houve grupos muito 

dinâmicos, onde os pacientes trocavam experiências, demonstravam preocupação uns com 

os outros e manifestavam abertamente que as reuniões estavam sendo úteis. Era comum 

verbalizarem suas melhoras em relação aos medos dos procedimentos necessários numa 

unidade de queimados, bem como seus progressos em conter um pouco mais a saudade da 

família, que podia ser amenizada ao falarem no grupo e ouvirem de outros experiências 

parecidas. Mas nos grupos em que os pacientes não verbalizavam o que sentiam e 

pensavam, aparecia um sentimento de impotência e a sensação de inutilidade. 

 Uma experiência de grupo, que não se revelou frutífera, foi quando houve a 

decisão de manter a reunião, apesar de apenas dois pacientes participarem. Isso foi 

decidido pela enfermeira de saúde mental, visando manter o vínculo para as futuras 

reuniões. Entretanto, a condução desse grupo, foi mais diretiva tentando incentivar a 

participação dos pacientes, a verbalizarem seus sentimentos. Mas o efeito obtido não foi o 

esperado. 

 Em razão do fracasso, surgiram as dúvidas: "Eu poderia ser o problema." Para 

apaziguar os próprios sentimentos, houve a busca de informações junto a alguns 

funcionários da equipe de enfermagem sobre o comportamento dos pacientes que estavam 

internados e que faziam parte do grupo.  

 Os relatos obtidos a partir dessa outra fonte de informações, foram 

tranqüilizadoras, por evidenciarem que a dificuldade não era pessoal, mas ao mesmo 

tempo, suscitaram preocupações, porque o funcionário verbalizou o que já havia 

observado. 



 

 "- Este grupo é muito difícil, eles falam o necessário e só quando perguntamos." 

 

 Pensando no que poderia fazer, apareceram os sentimentos de raiva. Contudo, 

após várias reflexões, pareceu evidente que não poderia "tirar a forceps" as respostas deles 

para minimizar minhas inquietações. Cada grupo é único, com suas diferenças, 

especificidades e a atitude mais cordata era a de respeitar seus momentos de silêncio. 

 Essas características próprias de cada grupo foram se revelando à medida que eles 

se sucediam em função da grande rotatividade de pacientes. Assim, os grupos variavam 

em número de participantes, cujo número máximo chegou a 07. 

 Para VINOGRADOV & YALOM(1992), o tamanho ideal para um típico grupo 

orientado para a interação interpessoal é de 07 a 08 membros. Um número muito pequeno 

de membros não oferecerá a crítica necessária de interações interpessoais. Não existirão 

oportunidades suficientes para uma ampla validação consensual de diferentes pontos de 

vista e os pacientes apresentarão uma tendência para interagirem um de cada vez com o 

terapeuta, em vez de uns com os outros. 

 Conseqüentemente, nos grupos com 02 pacientes, a interação foi prejudicada por 

não haver troca de informações que dinamiza um grupo e não só pelas características 

individuais de seus membros. 

 Nos grupos onde havia troca de informações os assuntos se repetiam. Mas, a cada 

dia algo mais era acrescentado e conseqüentemente, de alguma forma, aproveitado por 

todos. 

 Todas essas novidades foram experimentadas com muito entusiasmo e 

inquietações. Parecia evidente a importância do grupo para os pacientes onde um servia 

de espelho para o outro, onde foi possível perceber também, que assuntos trazidos pelos 

pacientes no grupo eram diferentes daqueles trazidos nos encontros individuais. Com as 

duas formas de abordagem, houve a complementaridade. 



 Segundo VINOGRADOV & YALOM(1992), a psicoterapia individual e de 

grupo complementam-se uma à outra, quando a psicoterapia individual é orientada para a 

orientação interpessoal e explora sentimentos evocados pelas sessões do grupo. 

 Os mesmos autores fazem considerações a respeito da utilidade em se combinar 

em alguns casos a psicoterapia individual com a terapia de grupo. Para eles, há pacientes 

que passam por crises de vida tão sérias que precisam de apoio individual temporário, 

além da terapia de grupo. Outros estão tão cronicamente incapacitados pelo medo, 

ansiedade ou agressividade que necessitam da psicoterapia individual para poderem 

permanecer no grupo e participarem efetivamente. 

 A pesquisadora, enquanto enfermeira de saúde mental, tentou estabelecer uma 

assistência terapêutica com os pacientes queimados, tendo em mente esses pressupostos 

de interligação entre as abordagens individual e grupal. 

 Nas interações com os pacientes queimados que ocorriam em encontros 

individuais foi trazida a sua relação com familiares, suas expectativas futuras, a situação 

financeira atual e o medo de não conseguir trabalho após a alta. Daí a importância  de 

estar disponível para os dois tipos de encontro, visto que o paciente se sentia mais seguro 

para falar de assuntos como família, nos diálogos promovidos pelos encontros individuais. 

 Enquanto enfermeira de saúde mental, vale ressaltar, as dificuldades encontradas 

na atuação com os pacientes cujos casos apresentaram aspectos físicos, psíquicos e sociais 

envolvidos.  

 A despeito das dificuldades, a experiência de tentar proporcionar um atendimento 

de enfermagem de saúde mental, centrando-se prioritariamente nos aspectos emocionais, 

foi muito rico e acrescentou à pesquisadora novos ítens de conhecimento enquanto 

pessoa, gerando possibilidades para sua auto-avaliação, fator indispensável para o 

crescimento e aprimoramento profissional. 

 

 



 

 

 

 

3.3  A AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA ENFERMEIRA DE SAÚDE 

MENTAL SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO PACIENTE 

 

 Durante todo o processo da assistência de saúde mental junto ao paciente 

queimado, enquanto profissional que lida com os sentimentos mais íntimos, houve a 

preocupação de estar se auto-avaliando e, conseqüentemente buscando definir as direções 

concretas de como um enfermeiro de saúde mental pode atuar mais efetivamente, tanto na 

abordagem individual, quanto na grupal. 

 Em qualquer uma dessas duas formas de assistência havia como diretriz 

norteadora nos encontros enfermeira de saúde mental-paciente, o desejo de proporcionar 

uma atmosfera onde os pacientes pudessem se comunicar de uma maneira solta e 

espontânea, sempre visando que o paciente, naquele período curto, pudesse apreender 

algo sobre como comunicar suas emoções de forma mais saudável e construtiva. Por isso, 

buscou-se estabelecer tanto nas interações individuais, quanto nas grupais, um contato 

mais livre onde o paciente pudesse expressar e explorar seus sentimentos. 

 Isso foi possível na medida em que o paciente emitia suas colocações e em 

nenhum momento da assistência de saúde mental era julgado. Assim, todos os esforços 

eram feitos no sentido de melhorar sua capacidade de comunicar e de formular seu 

problema. 

 Daí ser extremamente importante obter dele a avaliação da assistência recebida, 

que veio até à enfermeira de saúde mental de maneira livre, tal como que ele fôra 

assistido. Não se trata, portanto, de um registro formal obtido a partir do relato 

sistematizado de cada paciente versando sobre os benefícios alcançados pela assistência. 



 A avaliação do paciente apareceu em falas curtas, nas quais ele agradecia alguma 

orientação que lhe fôra dada ou o apoio recebido ou, ainda, quando manifestava a 

necessidade de receber o apoio da enfermeira de saúde mental, visto que isso lhe traria 

conforto. 

 Embora o reconhecimento pela assistência prestada tenha aparecido de maneira 

sutil em momentos anteriores ao decorrer do trabalho, houve a compreensão da 

importância de estar retomando o assunto de forma mais explícita, através de relatos 

específicos de alguns pacientes. 

 Durante as intervenções feitas, os pacientes demonstraram o reconhecimento dos 

benefícios que elas lhes causaram, através de expressões verbais colocadas de forma 

natural no decorrer dos diálogos. Tal reconhecimento dos pacientes se, por um lado 

despertou contentamento, por outro também causou apreensão pelo fato de que eles 

estavam, efetivamente, conferindo o papel de enfermeira de saúde mental da unidade à 

pesquisadora. 

 Apesar de estar ciente da necessidade do trabalho que estava sendo feito e da 

clareza dos objetivos, só houve a certeza de que era uma experiência gratificante quando 

alguns pacientes expressaram verbalmente seus agradecimentos após encontros 

individuais e também nos grupos. 

 

 "- Aquele dia que nós conversamos foi bom. Ficava só pensando na minha casa, 

filhos, mulher. Aí conversei com a Sra (enfermeira de saúde mental), pronto, me 

animei."(Márcio). 

 "- Depois que tive aquela conversa com a Sra (enfermeira de saúde mental) 

fiquei mais tranqüilo, a cirurgia foi boa."(Paulo) 

 "- Você poderá me ver antes e depois da cirurgia?(Mário) 

 

 (Frente a resposta positiva) 



 

  - Pôxa que bom." 

 

 (Sobre a possibilidade de acompanhá-lo à cirurgia) 

 

 "- Vai ser melhor ainda, sinto mais aliviado." 

 

 Essas manifestações de agradecimentos levaram a refletir sobre a 

responsabilidade que os pacientes estavam depositando sobre uma profissional, cujo 

propósito inicial era fazer uma investigação numa unidade de pacientes queimados. Por 

isso, foi muito importante os pacientes verbalizarem o quanto estavam mais confiantes, 

mais seguros ou esperançosos para as futuras cirurgias e, conseqüentemente, para as altas. 

 

 " Foi a nossa conversa. Ajudou bastante a minha cabeça. Ajudou demais, notei 

mesmo. Não precisou calmante, fui para a cirurgia sem nada, cabeça normal." (Sandra) 

 

 A experiência que a paciente pôde vivenciar ao ir para a sala de cirurgia, sem 

precisar usar medicações, e que ela mesma verbalizou, só foi possível a partir do 

momento em que falou e pôde ser ouvida por alguém, no caso a pesquisadora que, nessa 

fala e nas outras, percebeu o quanto foi evidente sua atuação como enfermeira de saúde 

mental. 

 Expressar angústias e medos sentidos durante a internação e dos conflitos 

existentes antes do episódio da queimadura e ter a certeza que poderia contar com alguém 

disponível para escutá-los, certamente, dava-lhes conforto e coragem para vivenciar todo 

o processo de cicatrização até a alta. 

 "- Estou com mais coragem. A conversa de ontem ajudou bem." (Mário). 

 



 O incentivo à fala do paciente no intuito de que houvesse a livre expressão de 

sentimentos e o compartilhar de experiências e aspirações foi percebido por uma paciente 

como um "vai e vem de assuntos" que de alguma forma lhe trazia benefícios.  

 

 " Os assuntos vem e vão, as pessoas falam, se envolvem naquilo. Acho 

melhor."(Sandra). 

 

 Assim, a troca mútua de experiência, a existência dessa complementaridade 

revela como os pacientes podem ajudar a si mesmos e aos outros. 

 Neste envolvimento de assuntos, dores, imagens, enfim, nesse compartilhar, onde 

sentiam-se livres para  expor e fazer perguntas onde a fala não lhes era tolhida, havia a 

sensação de ter construído um espaço terapêutico que facilitava a cicatrização das feridas 

internas. Entretanto, somente a partir das falas dos pacientes é que se tornou possível 

avaliar a efetividade das intervenções realizadas na qualidade de enfermeira de saúde 

mental, pois sem esse retorno verbal, dos pacientes, freqüentemente emergiam auto-

questionamentos a respeito da própria capacidade de ajuda. 

 Pois, segundo ROGERS & ROSEMBERG (1977, p.78) "os clientes são os 

melhores juízes do grau de empatia do que os terapeutas". 

 Isso foi referido por que pesquisas revelaram que os terapeutas mostraram-se 

imprecisos na avaliação de seu próprio grau de empatia numa relação, mostrando também 

que "a percepção do paciente apresenta uma grande correspondência com a percepção de 

juízes neutros que ouvem as gravações dos relatos. Entretanto a concordância entre 

pacientes e terapeutas ou juízes e terapeutas é baixa" (GENDLIN, KIESLER & TRUAX 

apud ROGERS & ROSEMBERG,1977, p.78). 

 Portanto, parece bastante oportuna a sugestão de ROGERS & 

ROSEMBERG(1977, p.78) para que os terapeutas se tornem mais eficientes: ". Talvez 

devêssemos pedir a nossos clientes que nos digam se os estamos compreendendo bem!" 
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 Neste estudo foi possível  evidenciar que as fases pelas quais passam os pacientes 

queimados, descritas na literatura consultada, foram vivenciadas por eles a cada dia de 

internação. 

 Nestas fases além da dor externa (física) é extremamente importante que o 

profissional tenha conhecimento também, da existência da dor interna (emocional). Esta, 

muitas vezes difícil de ser dita em palavras, é constantemente expressa no olhar, gestos, 

choro e tantos outros comportamentos (manifestações não verbais), que só quem se 

aproxima deles com interesse em ajudar e sensibilidade terá condições de captar. 

 Na medida em que o profissional consiga perceber a existência destas diferentes 

formas de expressar a dor, ele será capaz de assistir o indivíduo como um todo. Além 

disso é importante entender que para o paciente a oportunidade de falar da dor física é 

como colocar um "bálsamo" nas feridas internas, e com isso obter algum tipo de alívio, 

tornando os procedimentos pelos quais passará (cirurgia, curativo, banho, outros) mais 

toleráveis. 

 Se além da percepção das manifestações não verbais de dor, os profissionais 

tivessem acesso às impressões que os pacientes têm em relação à assistência recebida e à 

qualidade das interações que se estabelece entre eles, poderiam operar modificações na 

forma de se conduzir junto ao doente e avaliar a efetividade de suas ações. Com isso, 

conseguiriam uma melhor compreensão dos sentimentos e expectativas dos pacientes, que 

por sua vez confiariam mais numa equipe que além de se preocupar com as tarefas 

técnicas específicas, não se mostraria indiferente às manifestações dos seus anseios. 

 Este é o primeiro importante passo para o estabelecimento de interações positivas 

profissional-paciente. 

 Enquanto profissional de saúde mental que tinha como objetivo compreender o 

significado da vivência de estar queimado para o indivíduo e detectar o processo de ajuda 

que poderia estabelecer com este, foi possível perceber que havia todo um contexto no 

qual o paciente estava inserido e que deveria ser melhor compreendido antes de se propor 



ações de enfermagem. Fazia parte deste contexto a história de vida anterior à 

intercorrência (interações com pessoas significativas, aspectos individuais e outros); as 

relações que o internado vinha estabelecendo com a equipe e demais pacientes; os 

significados que ele atribuía aos procedimentos e intervenções médicas e de enfermagem 

e as sensações corpóreas e as emoções experienciadas no período de internação. 

Observou-se, que os pacientes se preocupavam muito mais com o aqui-e-agora do que 

com o que ainda estava por vir (por exemplo: cicatrizes, deformidades e outros). 

 Tendo o entendimento da vivência pela qual passa o indivíduo queimado, tornou-

se mais fácil compreender suas reações frente aos procedimentos, equipe e em relação a 

ele mesmo enquanto pessoa e tentar com isso ajudá-lo a ter a compreensão das 

dificuldades sentidas que vieram à tona no decorrer dos encontros individuais e grupais, 

proporcionados durante a assistência de saúde mental. 

 É importante que o enfermeiro que se propõe a trabalhar com os aspectos 

emocionais do paciente queimado, busque o auto-conhecimento propiciado pela constante 

auto-avaliação, torne-se, flexível em suas ações terapêuticas e busque a ajuda de 

profissional especializado, quando sentir necessidade ou perceber que suas intervenções 

estão sendo ineficazes. 

 Esta tarefa tornou-se mais fácil para a pesquisadora na medida em que possuía 

uma formação de especialista em enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Isso não 

inviabiliza que outros profissionais de enfermagem que queiram trabalhar com o aspecto 

emocional dos pacientes queimados não possam fazê-lo, desde de que tenham 

disponibilidade interna para tolerar (sem muito sofrimento próprio) as tensões provocadas 

pelas manifestações emocionais de dor e sofrimento dos outros. Também é recomendável 

que esta pessoa tenha uma supervisão de um especialista para ajudá-lo a resolver 

situações que possam lhe parecer complicadas ou insolúveis. 

 Sendo fiel à teoria rogeriana procurou-se em todos os momentos perceber o 

paciente como sendo a pessoa mais capacitada para saber quais são seus problemas, tendo 



o cuidado e honestidade de reconhecer quando havia o desvio desta proposta assistencial. 

Lembrando ainda que, a despeito dos pacientes terem pontos em comuns a serem 

considerados na assistência de enfermagem de saúde mental, não devem ser esquecidas as 

especificidades de cada um. 

 O silêncio, merece um destaque especial como tema relevante, que não foi 

mencionado pelos pacientes, mas observado pela pesquisadora durante a atuação 

enquanto enfermeira de saúde mental. Essa forma de comunicação não verbal esteve 

presente em várias situações (entrevista individual e no grupo) e conduziu à reflexão 

sobre a importância de tolerar e compreender essa manifestação nos outros. 

 No reverso do silêncio podem estar as inquietações, as fantasias, os sonhos, os 

medos de cada um e que ainda não foram formulados externamente. 

 Há momentos que são exclusivos da pessoa. O silêncio é parte disso, a 

importância desse espaço deve ser respeitado pelo profissional, sabendo tolerar a 

incógnita que ele representa e a frustração pelo segredo que o paciente quer manter.  

 Quanto ao processo de ajuda que o enfermeiro de saúde mental pôde estabelecer 

com o paciente queimado, deve-se mencionar que tanto a abordagem individual como a 

grupal mostrou ser modalidades de assistência efetiva na ajuda ao paciente no sentido de 

aliviar as tensões emocionais e sofrimentos causados pelos desconforto físico (quando 

este não era limitante à sua participação nos encontros). 

 Os fundamentos teóricos de VINOGRADOV & YALOM(1992) mostraram ser de 

grande valia, uma vez que eles não inviabilizavam a formação de grupos com pacientes 

internados numa unidade clínica de pacientes homogêneos do ponto de vista da 

intercorrência sofrida onde se verificava a rotatividade dos mesmos (em função de altas, 

cirurgias ou outros procedimentos) e a participação de alguns em apenas uma sessão de 

grupo.  

 Vale ressaltar que a partir deste trabalho surgiu a idéia para se iniciar um 

enquadramento das intervenções de enfermagem realizadas no decorrer da assistência do 



paciente queimado durante sua internação baseado na teoria de ROGERS(1966) que será 

objeto de estudo posterior. 

 Como última consideração a ser feita houve o entendimento de que o processo de 

assistência paciente-enfermeira de saúde mental, constituiu um processo de interações 

subseqüentes em que a enfermeira se auto-avaliou constantemente, propiciando a si 

mesma o crescimento como profissional e ser humano à medida que compreendia e 

apoiava o paciente e este, como retorno, sentindo-se compreendido e apoiado fortalecia-se 

no sentido de suportar com mais tolerância todos os procedimentos exigidos no seu 

processo de recuperação. 

 Uma observação adicional pode ser feita no que diz respeito ao papel importante 

do grupo assistencial que presta cuidado ao paciente, entendendo que é extremamente 

importante que haja uma ação coerente e integrada no sentido de proporcionar para o 

paciente a sensação de segurança e tranqüilidade que tanto ele precisa para alcançar sua 

recuperação. Seria válido contar com a ajuda de um profissional especializado na área de 

psiquiatria atuando como facilitador tanto no que se refere a desvendar e propor 

alternativas em relação aos conflitos emocionais dos pacientes, quanto nas dificuldades 

dos profissionais em verbalizar os sentimentos suscitados pela assistência prestada num 

serviço com essas peculiaridades. 
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 O estudo é qualitativo e foi desenvolvido a partir da observação e interação direta 

com pacientes internados na Unidade de Queimados - Emergência do Hospital das 

Clínicas - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Teve como objetivos conhecer 

os significados que os pacientes atribuíam à vivência da queimadura e detectar o processo 

de ajuda que o enfermeiro de saúde mental pode estabelecer. As bases teóricas que 

nortearam o estudo, centraram-se nos fundamentos de ROGERS(1966), de 

VINOGRADOV & YALOM(1992) e na teoria de CAPLAN(1950). A amostra foi 

constituída por 13 adultos de ambos os sexos, diferentes idades, ocupações e 

procedências. Os dados foram obtidos mediante a entrevista individual não diretiva e 

reuniões em grupo, que serviram, também, como veículo da assistência de enfermagem de 

saúde mental. O material foi submetido à análise temática conforme preconizado por 

BARDIN(1977). Daí emergiram temas comuns no discurso dos pacientes propiciando o 

conhecimento sobre a experiência vivida. Foram comuns as alusões referentes ao banho, 

curativo e a cirurgia, cujas percepções e significados compuseram o que se denominou de 

ciclo da dor. Esteve presente ainda, o tema solidão relacionado a vínculos familiares e 

pessoas significativas e por fim, as percepções dos pacientes a respeito da assistência 

recebida pela equipe de saúde. A partir da vivência da pesquisadora, enquanto 

profissional que estabeleceu um processo interativo durante 3 meses, foi possível relatar a 

experiência de ser uma enfermeira de saúde mental junto a essa população e ampliar o 

auto-conhecimento através da avaliação crítica de suas intervenções terapêuticas. 

Recomenda-se que o enfermeiro esteja igualmente atento a manifestações de dor externa 

(física) e interna (emocional) dos pacientes.  
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 This is a qualitative study and was developed from the observation and direct  

interaction with inpatients at the Unidade de Queimados - Emergência do Hospital das 

Clínicas - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Had as objectives to know the 

meaning that the patients ascribed to the burning experience and to detect the aid process 

that the mental health nursing can establish. The theoretical foundations that guided the 

study were centered on ROGERS(1966), VINOGRADOV & YALOM(1992) and 

CAPLAN's(1950) theories. The sample was constituted by 13 adults of both sexes, 

different ages, occupations and origins. The data were obtained from individual non 

directive interview and group meetings, which also served as a vehicle for mental health 

nursing assistance. The material was submitted to a theme analysis as indicated by 

BARDIN(1977). From that, common topics arised from the patients speeches, giving us a 

knowledge of the living experience. References to the baths, dressings and surgery were 

common, and the perceptions and significances formed what we call pain cicle. The 

theme loneliness was also present related to family ties and significant people and, at last, 

the patients perceptions about the assistance received from the health staff. From the 

researcher's experience as a professional who established an interactive process during 3 

months, it was possible to report the experience of being a mental health nurse with this 

population, and to enlarge self knowledge by a critical evaluation of one's therapeutic 

interventions. It is recommend that the nurse has to be alert to manifestations of the 

patient's external (physical) and internal (emotional) pain.  
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