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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA Durante a Guerra da Criméia,
Florence Nightingale, desenvolveu a ideia de separar pacientes mais graves, dos demais
pacientes. Em seguida, após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coréia,
aprimorou-se
se essa proposta e com isso, houve a criação do que atualmente chamamos
de UTI’s. Local onde recebe pacientes em estado grave e estado crítico, terminais e pós
póscirúrgicos que requerem uma assistência multiprofissional especializada, tratamentos
intensivos e diferenciados, assistência médica continuada, e profissionais capacitados
para manipular equipamentos com tecnologia avançada
avançada e realizar procedimentos
invasivos (FERREIRA ett al, 2013, MORAES, BORGES, PEGORARO, 2017,
PREDEBON, 2011). A UTI é um local apontado por ser comum emoções virem à tona,
que gera sofrimento aos familiares, e uma explosão de sentimentos, como: tristeza,
desesperança,
esesperança, depressão, ansiedade, angústia, medo, insegurança, estresse, sendo a
ansiedade o mais citado pelos autores, influenciando também em sua vida social
(MORAES, BORGES, PEGORARO, 2017, FREITAS, MUSSI, MENEZES, 2012,
CASARINI et al, 2013, MAESTRI et al, 2012).Tem-se
se como objetivo por meio de
informações audiovisuais, melhorar o entendimento de familiares a respeito do
ambiente de cuidados intensivos, para que ao se deparar com esse ambiente se tenha o
sentimento de conforto e não de angústia. MATERIAL E MÉTODOS: Trata
Trata-se de
uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, de artigos brasileiros publicados
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entre os anos de 2010-2017. Juntamente com a revisão bibliográfica fez-se necessário
introduzir uma intervenção por meio de um recurso audiovisual, capaz de instruir de
modo claro, familiares que farão um primeiro contato com Unidades de Terapia
Intensiva (UTI). RESULTADOS E DISCUSSÕES: Segundo MAESTRI (2012)
acolher significa recepcionar, receber, e também aceitar o outro como sujeito de desejos
e direitos, o PNH afirma o acolhimento como uma diretriz de grande relevância ética do
SUS, onde se estabelece vínculos de confiança, possibilitando que as famílias sintam-se
ouvidas, recebendo da enfermagem ajuda e suporte para enfrentar esse momento.
Quando esse acolhimento prévio não ocorre, a família se depara com um cenário
totalmente desconhecido, podendo aumentar seus medos e angústia, por se deparar
muitas vezes com seu familiar rodeado de equipamentos com mostradores digitais que
emitem sinais sonoros e luminosos, conectores e fios, respiradores e monitores, bombas
de infusão, além de tubos e máscaras envolvendo o paciente, podendo ser difícil o
reconhecimento num primeiro momento (PREDEBON et a, 2011, FELIX et al, 2014).
De acordo com a Resolução do COFEN- 311/2007 Art.17 e Art.20 é dever do
enfermeiro prestar esclarecimentos e informações ao cliente e à família, desse modo, o
profissional que receber o familiar necessita possuir conhecimento e sensibilidade para
oferecer informações claras e acessíveis sobre tratamentos, equipamentos e estado de
saúde do paciente, e à medida que os familiares retornam para outras visitas, as
informações podem ser apenas complementadas, contribuindo para minimizar o
desconforto do familiar, sentindo que o melhor tratamento está sendo oferecido, estando
seguro que a equipe se preocupa com o paciente, tendo esperança de melhora e
perguntas respondidas com franqueza pela equipe (MORAES, BORGES, PEGORARO,
2017, OLIVEIRA, 2017, FREITAS, MUSSI, MENEZES, 2012, FELIX et al 2014,
PREDEBON et al, 2011). CONCLUSÃO: Deste modo, conclui-se que é de extrema
importância o uso do recurso audiovisual para instrução dos familiares de pacientes
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva, não retirando a importância da
conversa com a equipe de saúde, mas contribuindo para o atendimento humanizado e
centrado nas necessidades do paciente.
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